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KATA PENGANTAR 

 

Anak merupakan investasi masa depan bangsa dimana kelompok penduduk yang 

berusia di bawah 18 tahun ini  berjumlah lebih dari 84,4 juta jiwa atau 30,6% dari total 

penduduk Indonesia (Profil Anak Indonesia, 2020). Besarnya jumlah populasi anak 

merupakan bonus demografi bagi bangsa Indonesia yang puncaknya diprediksi akan 

terjadi antara tahun 2020–2030, sehingga sangat penting untuk mengedepankan 

upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan, 

eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi untuk memastikan pertumbuhan dan 

perkembangannya secara optimal. 

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab memastikan upaya Pemenuhan 

Hak Anak telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menetapkan 

kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan upaya pemenuhan hak anak 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak anak yaitu: Non diskriminasi, 

Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan kelangsungan hidup, serta 

Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Untuk memastikan upaya yang dilakukan dalam koridor pemenuhan hak anak 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak telah menyusun dan 

menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak 

sebagaimana pada kluster hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.  

Selain itu, untuk mendorong upaya pemenuhan hak anak mulai dari tingkat 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa, telah dilaksanakan 

kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 4 yaitu “Pemerintah Daerah 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan 

nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah” serta Pasal 5 yaitu 

“Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah 
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membangun Kabupaten/Kota Layak Anak, yang merupakan sistem pembangunan  yang 

menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara 

terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Penerapan kebijakan KLA ini juga 

diharapkan akan dapat mendorong tercapainya Indonesia Layak Anak (IDOLA) di 

Tahun 2030. 

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang PHA telah melaksanakan berbagai 

upaya berupa advokasi, sosialisasi, fasilitasi serta pendampingan berupa bimbingan 

teknis terkait isu-isu pemenuhan hak anak, dan sebagai bentuk akuntabilitas hal-hal 

yang dilaksanakan Deputi Bidang PHA sekaligus memberikan gambaran tentang 

kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat 

maupun daerah dalam memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang. Untuk menggambarkan serta menjelaskan hal 

tersebut, maka disusunlah Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak dan Implementasi KLA 

ini. 

Profil Tematik ini berperan penting untuk memberikan informasi tentang 

upaya, strategi dan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPPA, 

khususnya Deputi Bidang PHA, sekaligus menjadi bahan diskusi untuk memberikan 

masukan terhadap penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan di masa yang akan 

datang, serta memberikan persepsi yang sama bagi berbagai pihak, khususnya 

pemerintah daerah dalam penyusunan profil tematik pemenuhan hak anak sebagai 

bagian dari pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 

 

 

Jakarta, 29 Desember 2021 

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 

 

Ttd. 

 

Ir. Agustina Erni, M.Sc. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Anak merupakan investasi masa depan bangsa sebagai kelompok penduduk 

yang berusia di bawah 18 tahun dengan jumlah lebih dari 84,4 juta jiwa atau 30,6% 

dari total penduduk Indonesia1. Besarnya jumlah populasi anak merupakan bonus 

demografi yang puncaknya diprediksi akan terjadi antara tahun 2020–2030, 

sehingga sangat penting untuk mengedepankan upaya-upaya pemenuhan dan 

perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan 

diskriminasi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara 

optimal. 

Pengakuan terhadap hak-hak anak sebagaimana disebutkan di atas telah pula 

dikuatkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Perlindungan Anak didefinisikan sebagai 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 diskriminasi2. Jelas dalam definisi 

ini, pemenuhan hak-hak anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam konsep 

Perlindungan Anak di Indonesia. 

Negara dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan 

kabupaten/kota wajib melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak anak 

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Klater pada Konvensi Hak Anak (KHA) 

yang meliputi: Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 

Luang dan Kegiatan Budaya serta Perlindungan Khusus. 

 
1 Profil Anak Indonesia, 2020 
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 
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Pelaksanaan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut, 

dilaksanakan dengan mengedepankan 4 (empat) prinsip yang menjadi dasar dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu3: 

a. Non diskriminasi, berupa pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak dan 

kesempatan yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan tanpa terkecuali;  

b. Kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan jaminan kepastian dalam 

setiap penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang disusun baik oleh 

unsur pemerintahan maupun non pemerintahan serta hal-hal lain harus tetap 

mengutamakan prinsip yang mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak 

kembangnya;  

c. Hak hidup dan kelangsungan hidup, yang merupakan pengingat bahwa 

anak memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya, serta kelangsungan hidup 

dan perkembangan hidup anak seluruhnya dijamin oleh negara, sehingga anak 

harus mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan standar yang 

melingkupi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.; serta 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak, untuk memastikan bahwa setiap 

anak berhak untuk menyatakan pendapatnya terutama mengenai berbagai hal 

yang berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka, dan merupakan hak 

anak untuk didengarkan pendapatnya serta dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan terutama yang menyangkut pemenuhan haknya.  

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendorong upaya 

pemenuhan hak anak, pemerintah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak 

anak (KLA) yang sudah dikembangkan sampai ke tingkat desa/kelurahan melalui 

desa ramah anak, dimana sistem perlindungan anak yang dibangun sampai tingkat 

desa juga harus mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung 

terwujudnya KLA dan tercapainya Indonesia Layak Anak (Idola) di tahun 2030. 

Kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan dalam 

mendorong upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak harus didasari oleh 

 
3 Prinsip ini sesuai dengan prinsip Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diadopsi juga ke dalam UU 

Perlindungan Anak 
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kondisi dan situasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Data situasi dan kondisi 

anak ini dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang tepat dan 

meningkatkan manfaat dari program yang ditetapkan secara dua arah.  

Salah satu strategi memastikan kebijakan, program dan kegiatan yang disusun 

dan ditetapkan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak sekaligus sejalan 

dengan prinsip pemenuhan dan perlindungan anak adalah dengan menyusun Profil 

Tematik Pemenuhan Hak Anak yang berisi penjabaran tentang kebijakan, program 

dan kegiatan serta strategi yang dilaksanaka dalam mendukung pemenuhan hak 

anak sekaligus menjadi gambaran implementasi KLA sebagai bagian dari kerangka 

pemenuhan hak anak di daerah. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq. Deputi 

Bidang Pemenuhan Hak Anak turut mendorong upaya penyusunan dan penetapan 

kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada data situasi dan kondisi riil 

anak Indonesia yang tujuannya mengupayakan pemenuhan hak anak yang 

mengedepan 4 (empat) prinsip hak anak secara tepat dan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi anak. 

Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak yang disusun oleh Deputi Bidang PHA 

ini disusun untuk memberikan gambaran tentang upaya dan peran yang 

dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota serta sinergi dan kemitraannya dengan 

masyarakat, dunia usaha dan media untuk mengupayakan yang terbaik bagi anak 

sekaligus mendorong upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak menuju 

Indonesia Layak Anak.  

Profil tematik pemenuhan hak anak ini juga berisi gambaran tentang 

implementasi kebijakan dan penerapan program serta kegiatan dalam kerangka 

Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini merupakan penjabaran dari bentuk komitmen 

pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak anak. Diharapkan dengan adanya 

profil tematik pemenuhan hak anak ini akan dapat memberikan kesempatan 

berbagai pihak termasuk anak untuk memahami dan memberikan masukan untuk 

menyempurnakan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat disusun dan 
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ditetapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak dan dalam lingkup 

pemenuhan hak anak. 

2. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup 

1) Tujuan 

Tujuan disusunnya profil tematik pemenuhan hak anak ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Adanya kesamaan persepsi dan pemahaman bagi berbagai pihak khususnya 

pemerintah daerah dalam penyusunan profil tematik hak anak sebagai 

bagian dari pelaksanaan kebijakan KLA di daerah, dan 

b. Memberikan kejelasan tentang upaya, strategi dan pencapaian yang telah 

dilaksanakan sekaligus menjadi bahan diskusi untuk memberikan masukan 

terhadap penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan di masa yang 

akan datang. 

2) Sasaran 

Sasaran dari profil tematik ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dalam menyusun profil pemenuhan hak 

anak terutama yang menyangkut implementasi kebijakan, pengembangan 

program, kegiatan dan mekanisme koordinasi; 

b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik di tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota untuk pengembangan kerjasama dalam 

mendorong pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta 

pemantauan dan evaluasi upaya pemenuhan hak anak; 

c. Anak sebagai sasaran penyusunan dan penetapan kebijakan, program dan 

kegiatan untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan upaya 

pemenuhan hak nya sehingga dapat memberikan masukan terhadap 

penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan di masa mendatang; 

d. Pihak lainnya termasuk: orangtua, keluarga, masyarakat, dunia 

usaha dan media sebagai mitra yang berkolaborasi dengan pemerintah 

dalam upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat memahami upaya dan 
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stratgei yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi dan memberikan input 

dalam bersinergi bersama untuk upaya pemenuhan hak anak. 

3) Ruang Lingkup 

Ruang lingkup profil tematik pemenuhan hak anak ini akan membahas dan 

menjabarkan tentang kebijakan, program dan kegiatan serta upaya dan strategi 

yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA dalam mendorong 

langkah-langkah pemenuhan hak anak terutama dalam lingkup 4 (empat) 

klaster KHA yaitu: 

a. Hak Sipil dan Kebebasan 

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta 

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. 

Pembatasan ruang lingkup ini adalah merupakan penyesuaian dari tugas dan 

fungsi yang ada di Deputi Bidang PHA yaitu Pemenuhan Hak Anak yang 

dicakup dalam 4 (empat) klaster tersebut, sedangkan secara khusus pada 

klaster Perlindungan Anak adalah merupakan ranah dan tusi utama dari Deputi 

Bidang Perlindungan Khusus Anak. 

Selain menjabarkan tentang upaya Pemenuhan Hak Anak, profil tematik 

pemenuhan hak anak ini juga menyajikan tentang Implementasi KLA dalam 

upaya pemenuhan hak anak, untuk memberikan gambaran tentang pencapaian 

dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam mengupayakan 

perwujudan KLA sebagai langkah menuju Indonesia Layak Anak 2030. 

3. Sumber Data 

Profil tematik ini disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dari Deputi 

Bidang PHA tentang kebijakan yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang 

disusun dan dilaksanakan serta hasil olahan data pelaksanaan evaluasi kebijakan 

KLA tahun 2021.  

Selain itu, juga digunakan data-data yang bersumber dari kementerian/ 

lembaga, pemerintah daerah serta penelitian yang dilaksanakan oleh akademisi 

maupun organisasi pemerhati anak sebagai data sekunder untuk menguatkan 

analisis yang disajikan dalam profil tematik pemenuhan hak anak ini. 
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4. Sistematika Penulisan 

Penyajian profil tematik pemenuhan hak anak ini dibagi dalam beberapa bab 

dengan tujuan mempermudah penggambaran alur secara sistematis. Pembagian 

bab tersebut adalah sebagai berikut: 

• Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran dan ruang 

lingkup, sumber data dan sistematika penulisan. 

• Bab II. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, berisi tentang 

kepemilikan akta kelahiran, informasi layak anak, dan partisipasi anak 

• Bab III. Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, berisi tentang 

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pencegahan perkawinan anak, 

pusat pembelajaran keluarga, daycare ramah anak, ruang bermain ramah anak, 

infrastruktur ramah anak 

• Bab IV. Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, berisi tentang 

pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui pelayanan ramah anak di 

Puskesmas, pemenuhan hak anak atas kesejahteraan melalui model program 

kampung anak sejahtera 

• Bab V. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 

Kegiatan Budaya, berisi tentang pendidikan ramah anak, pemanfaatan waktu 

luang dan kegiatan budaya, strategi percepatan pemenuhan hak anak atas 

pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, strategi pemenuhan 

hak pendidikan anak di masa pandemi 

• Bab VI. Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2021, berisi tentang 

gambaran pencapaian KLA dalam aspek kelembagaan, klaster I hak sipil dan 

kebebasan, klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III 

kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster IV pendidikan, pemanfataan waktu 

luang dan kegiatan budaya, desa/kelurahan layak anak dan kecamatan layak 

anak, dan hasil evaluasi KLA per provinsi. 

• Bab VII. Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penyusunan profil 

tematik yang sudah disusun. 
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BAB II 

PEMENUHAN HAK SIPIL, INFORMASI, DAN PARTISIPASI ANAK 

 

Pemenuhan hak anak yang paling mendasar salah satunya adalah hak untuk 

mendapatkan identitas. Hak atas identitas yang dipenuhi melalui pencatatan sipil 

dijamin oleh negara dan merupakan kunci terpenuhinya hak anak lainnya. Konvensi 

Hak Anak (KHA) menempatkan hak sipil pada klaster pertama yang wajib dipenuhi 

oleh Negara dan juga masyarakat. 

Selain hak sipil, klaster pertama KHA juga menyatakan bahwa anak berhak 

mendapatkan informasi yang layak. Hak untuk mendapatkan informasi yang layak 

adalah hak anak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusian terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti 

perkembangan usia dan kematangannya. Arus informasi yang sangat deras di era 

globalisasi menghadirkan banyak kemungkinan anak terpapar informasi yang tidak 

sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Disinilah peran orangtua, masyarakat dan 

Negara untuk menjamin perlindungan anak dari informasi yang tidak layak. 

Dalam klaster pertama, selain hak sipil terdapat pula hak atas kebebasan yang 

diterjemahkan sebagai hak partisipasi anak yaitu hak utuk menyampaikan, dihargai dan 

dipertimbangkan pandangannya, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan anak. 

Dalam hal ini anak tidak dilihat sebagai objek milik orangtua maupun negara, 

melainkan dipertimbangkan sebagai manusia seutuhnya yang wajib dihargai dan 

dihormati pandangannya. Anak harus dipandang sebagai ahli yang paling memahami 

kehidupannya, sehingga pendapat anak patut diperhitungkan dalam proses 

pembangunan. Oeh karena itu itu, keterlibatan anak harus diupayakan di setiap proses 

pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak mereka. 

1. Kepemilikan Akta Kelahiran  

Akta kelahiran merupakan dokumen sipil pertama yang wajib dimiliki setiap 

anak sejak kelahirannya ke dunia. Hal ini merupakan wujud pemenuhan hak anak 

yang telah di tegaskan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak 

mengetahui orangtuanya”. Pembuktian asal usul dapat dilakukan dengan 
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kepemilikan akta kelahiran, yang juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 bahwa “identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak 

kelahirannya dituangkan dalam akta kelahiran”. Dokumen sipil ini menjadi 

sangat penting karena artinya identitas dan kewarganegaraan seorang anak diakui 

oleh negara. Hal ini menjadi kunci bagi anak untuk menerima manfaat 

pembangunan. Terdapat 4 jenis status hukum anak yang tercantum dalam akta 

kelahiran, yakni di antaranya: 

a. Anak dari ayah dan ibu, jika anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah 

(orangtuanya memiliki buku nikah/akta perkawinan);  

b. Anak dari ayah dan ibu dengan penambahan frasa “yang perkawinannya belum 

tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Konteks ini berlaku 

jika orangtua sang anak tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi dalam 

Kartu Keluarga sudah menunjukan sebagai pasangan suami dan istri; 

c. Anak dari ibu, jika anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah; dan  

d. Anak tanpa nama orangtua, jika anak tidak diketahui asal-usulnya/keberadaan 

orangtuanya. 

Anak Indonesia lahir dalam situasi dan kondisi sangat beragam. Keempat 

status hukum tersebut ditetapkan untuk mengakomodir setiap kondisi yang 

melingkupi anak saat ia lahir. Dengan begitu, setiap anak yang lahir dalam berbagai 

kondisi dapat terpenuhi hak sipilnya. Status hukum ini pula yang menjamin bahwa 

setiap anak yang diregistrasi kelahirannya adalah warga negara yang wajib 

dilindungi Negara. Selain itu, anak juga berhak menjadi penerima manfaat dari 

setiap hasil pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah.  

Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan akta kelahiran menjadi sangat penting 

di awal kehidupan anak. Kepemilikan akta kelahiran sudah sewajarnya menjadi 

prioritas utama yang wajib dipenuhi oleh setiap orangtua dan Negara. Akan tetapi, 

faktanya belum ada satupun daerah di Indonesia yang cakupan kepemilikan akta 

kelahirannya d mencapai angka absolut 100 persen. Setiap daerah mencapai angka 

cakupan yang berbeda-beda. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 

Agustus 2021 menunjukkan masih ada 11 Provinsi yang berada di bawah rata-rata 
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angka Nasional. Berikut data cakupan kepemilikan akta kelahiran di seluruh 

Indonesia yang disajikan dalam gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun Per Provinsi Tahun 2021 
 

Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI 
(data sampai dengan 31 Agustus 2021) 
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2024, dimana target tahun 2021 berada di angka 95%. Meskipun begitu, setiap 

wilayah memiliki tantangan tersendiri sesuai dengan kondisi masing-masing, 

seperti faktor geografis sehingga capaian yang dihasilkan pun bervariasi.  

Selain cakupan kepemilikan akta kelahiran, RPJMN 2020 – 2024 juga 

menargetkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 30% di tahun 2021. 

Layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), KIA merupakan bukti identitas bagi anak 

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah. Target 

KIA dalam RPJMN pun masih di bawah 50% mengingat kebijakan kepemilikan KIA 

baru berjalan 5 tahun. Kepemilikan KIA ini mulai berlaku sejak dikeluarkan 

kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA 

terdiri dari dua jenis, yakni KIA bagi anak usia 0 – 5 tahun dan anak usia 5 – 17 

tahun. Keduanya memiliki fungsi yang sama hanya saja bentuknya dibedakan 

dengan keberadaan foto identitas anak yang hanya tertera pada KIA usia 5 – 17 

Tahun. 

Kartu ini kemudian menjadi penanda bahwa pemiliknya berusia di bawah 17 

tahun dan belum menikah. Penanda ini juga sekaligus berfungsi untuk melindungi 

anak dari praktik perkawinan usia anak ataupun perdagangan orang yang 

membahayakan keselamatan anak. Selain itu KIA juga memudahkan anak untuk 

mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, transportasi dan 

sarana umum lainnya yang disediakan Negara.  

Untuk itulah kepemilikan KIA menjadi sangat penting untuk diupayakan 

setelah kutipan akta kelahiran didapatkan. Kemendagri pun mencatat, per tanggal 

31 Agustus 2021, angka rata-rata nasional atas kepemilikan KIA sebanyak 38,01%. 

Angka rata-rata nasional ini telah melebihi target nasional dalam RPJMN 2020-

2024. Meskipun begitu, data Kemendagri per tanggal 31 Agustus 2021, 

menunjukkan baru 15 Provinsi di Indonesia yang cakupan kepemilikan KIA nya 

berada di atas angka rata-rata nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

mengingat sama halnya dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan 

KIA di wilayah Timur pun terbilang minim. Berikut data kepemilikan KIA di 

Indonesia yang tertera dalam diagram berikut. 
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Gambar 2 Data Kepemilikan KIA Per Provinsi 
 

Sumber: Kemendagri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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orangtua tidak memiliki pemahaman yang cukup akan pentingnya akta 

kelahiran dan KIA, maka hak anak sulit terpenuhi. 

Minimnya pengetahuan orangtua akan pentingnya akta kelahiran juga 

mempengaruhi kelengkapan persyaratan dokumen lainnya. Untuk 

mendapatkan akta kelahiran, orangtua wajib melampirkan fotokopi surat 

keterangan kelahiran, fotokopi buku nikah/kutipan akta pernikahan, fotokopi 

kartu keluarga dan KTP elektronik orangtua. Ragam persyaratan yang 

dilampirkan dalam membuat akta kelahiran memunculkan kesan yang sulit 

dan memerlukan proses yang panjang.  

Tidak semua orangtua menyadari pentingnya membuat surat keterangan 

kelahiran. Surat keterangan kelahiran seringkali dianggap sulit didapat, 

padahal surat keterangan kelahiran bisa didapatkan dengan mudah tidak 

hanya di fasilitas Kesehatan tetapi juga di tempat tak terduga dimana 

kelahiran dapat berlangsung. Surat keterangan kelahiran didapatkan dari 

rumah sakit, puskesmas, fasiltlitas Kesehatan, dokter/bidan, nakhoda kapal 

laut/kapten pesawat terbang (jika dilahirkan di kapal laut maupun pesawat 

terbang), atau dari kepala desa/lurah (jika lahir di rumah/tempat lain, antara 

lain: kebun, sawah, angkutan umum). 

Jika surat keterangan tersebut sulit didapatkan atau hilang, maka 

orangtua/wali/pemohon dapat membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran. SPTJM merupakan alternatif 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan 

Akta Kelahiran, untuk memudahkan masyarakat yang kesulitan membuat akta 

kelahiran. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran menunjukkan bahwa 

orangtua/wali/pemohon yang mengajukan bertanggung jawab penuh atas 

data kelahiran anak yang bersangkutan. SPTJM ini kemudian dilengkapi pula 

dengan persetujuan 2 orang saksi.  

Alternatif ini juga berlaku dan dapat diupayakan bagi anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya. SPTJM Kebenaran Data 

Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan 
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orangtuanya dapat dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari 

Kepolisian. Namun siapa yang akan bertanggung jawab bagi anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya pun seringkali menjadi perdebatan di tengah 

masyarakat. Hal tersebut terjadi berlarut-larut sehingga akta kelahiran anak 

pun menjadi sulit diupayakan. 

Disamping itu, masih ada pula orangtua yang belum mendaftarkan status 

pernikahannya bahkan setelah anak mereka lahir ke dunia. Kepemilikan akta 

kelahiran sebenarnya masih dapat diupayakan dalam kondisi tersebut. 

Orangtua masih bisa melampirkan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan 

Suami Istri. SPTJM tersebut merupakan pernyataan pertanggung jawaban 

penuh yang yang diajukan orangtua kandung/wali/pemohon, atas status 

hubungan perkawinan dengan diketahui 2 orang saksi. Alternatif ini juga bisa 

diberlakukan jika kelahiran terjadi di luar pernikahan yang sah. Akan tetapi, 

dalam beberapa kasus masih terdapat orangtua yang menolak jika hanya nama 

ibu saja yang dicantumkan dalam akta kelahiran. Hal ini kemudian 

memunculkan polemik tersendiri di tengah masyarakat. 

Beberapa alternatif dan solusi di atas seringkali belum diketahui oleh 

sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. 

Ketidaktahuan masyarakat ini kemudian membuat masyarakat cenderung 

abai. Lebih jauh lagi, masyarakat pun pada akhirnya merasa akta kelahiran 

ataupun dokumen administrasi kependudukan lainnya tidak terlalu penting 

untuk diupayakan dalam kehidupan mereka. Ditambah lagi, di beberapa 

wilayah kondisi geografisnya terpencil dan sulit dijangkau dengan alat 

transportasi umum. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri yang 

terjadi di beberapa wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). 

Selain itu, kepercayaan masyarakat atas agama tertentu dan status 

kewarganegaraan orangtua pun turut menghambat kepemilikan akta kelahiran 

bagi anak. Dalam permasalahan orangtua yang menganut agama tertentu di 

luar 6 agama yang diakui oleh Negara, status perkawinan orangtua tidak dapat 

di akui oleh Negara. Sehingga, akta kelahiran untuk anak menjadi sulit 

diupayakan. Sedangkan masalah kewarganegaraan masih menjadi tantangan 
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tersendiri. Di Indonesia khususnya di wilayah perbatasan, masih ada anak 

yang salah satu atau kedua orangtuanya tidak jelas status 

kewarganegaraannya. Pada akhirnya anak menjadi sangat kesulitan 

mendapatkan perlindungan dari Negara karena kelahirannya belum 

teregistrasi.  

1.2. Upaya Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA 

Dibutuhkan upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran anak, tidak 

hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga advokasi khususnya di wilayah-wilayah 

yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih di bawah rata-rata 

nasional. Tren kenaikan cakupan akta kelahiran selama 2 tahun terakhir 

menunjukkan adanya keberhasilan metode percepatan yang signifikan. Sejak 

tahun 2015 hingga 2019, KemenPPPA bekerjasama dengan Kemendagri 

melakukan sosialisasi dan advokasi di total 5 Provinsi dan 91 Kabupaten/Kota. 

Sosialisasi dan advokasi ini dilakukan secara langsung dengan turun ke 

wilayah-wilayah minim akses pembangunan. Akan tetapi di tahun 2020, 

kendala pandemi covid-19 pun kemudian berimplikasi pada proses sosialisasi 

dan advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran di daerah. Sosialisasi dan 

advokasi yang semula dilakukan secara luring, di tahun 2020 seluruhnya 

dilakukan secara daring di 15 Provinsi dan 85 Kabupaten/Kota. 

Disamping itu, di tahun 2020 KemenPPPA juga telah mengembangkan 

Buku Saku Kepemilikan Akta Kelahiran yang memuat setiap petunjuk spesifik 

bagi masyarakat yang membutuhkan informasi teknis dalam melakukan 

registrasi kelahiran. Solusi bagi beragam contoh kasus pun dimunculkan 

dalam buku tersebut, sehingga beberapa contoh masalah kasuistik yang 

muncul di tengah masyarakat dapat tertangani dengan baik. Buku saku ini 

kemudian menjadi salah satu upaya agar memudahkan masyarakat khususnya 

daerah 3T untuk lebih memahami kepemilikan akta kelahiran. 

Pada tahun 2021, KemenPPPA terus mengupayakan advokasi dan 

sosialisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, KemenPPPA 

melakukan advokasi secara khusus dengan Kementerian Desa, Pembangunan 

Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); dan juga Kementerian 
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Sosial (Kemensos). Berkenaan dengan upaya percepatan kepemilikan akta 

kelahiran di tingkat desa, KemenPPPA mengadvokasi Kemendes PDTT terkait 

peran penting pemerintah desa dalam pemenuhan hak sipil anak. Pemerintah 

desa adalah ujung tombak keberhasilan percepatan kepemilikan akta 

kelahiran, khususnya di wilayah 3T. Untuk itu pemerintah desa perlu 

diperkuat dengan kebijakan dan program yang dapat mendukung upaya 

pemenuhan hak sipil anak di desa. Untuk memastikan pemenuhan hak sipil 

kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh anak Indonesia tanpa kecuali, perlu 

diperhatikan juga kelompok Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 

(AMPK). KemenPPPA mengadvokasi Kemensos untuk mengupayakan 

kerjasama lintas fungsi yang dapat mendukung percepatan kepemilikan akta 

kelahiran untuk AMPK di seluruh Indonesia. 

Di tingkat daerah, KemenPPPA melakukan advokasi dan sosialisasi 

percepatan kepemilikan akta kelahiran di 4 Provinsi dan 79 Kabupaten/Kota. 

Daerah tersebut merupakan wilayah yang masih rendah cakupan kepemilikan 

akta kelahirannya. Untuk itu advokasi dan sosialisasi digencarkan agar 

permasalahan yang menghambat di setiap wilayah dapat teridentifikasi dan 

ditangani dengan baik. Melalui forum advokasi dan sosialisasi ini, strategi 

khusus percepatan kepemilikan akta kelahiran pun dapat tersusun secara 

tepat sasaran. 

 

2. Informasi Layak Anak 

Pasal 10 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, menyebutkan bahwa “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 kesusilaan dan kepatutan”. Atas 

dasar hal tersebut, pemenuhan hak anak atas informasi yang layak menjadi sangat 

penting. Hal ini mengingat kemajuan teknologi informasi  saat ini telah membuka 

akses  tanpa batas terhadap penyebaran informasi. Akses yang terbuka lebar ini 
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kemudian menghadirkan arus informasi yang begitu kuat sehingga informasi baik 

yang layak maupun tidak layak anak bercampur menjadi satu.  

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya (2019) menyebutkan 

bahwa “arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus 

dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai”. Kemajuan teknologi yang menawarkan 

ragam kemudahan dan efisiensi memang perlu dimanfaatkan. Akan tetapi 

masyarakat pun perlu mewaspadai, di tengah derasnya arus informasi yang 

melingkupi kehidupan anak-anak, tersimpan informasi-informasi negatif yang 

terselubung.  

Beragam gawai seperti smartphone, laptop, tablet, ipad, dan lain sebagainya 

faktanya sudah menjadi bagian yang terpisahkan dalam kehidupan manusia. 

Dewasa ini, sudah menjadi hal yang lumrah jika anak-anak usia dini sudah sangat 

lihat menggunakan beragam gawai. Hal ini disebabkan seringkali orangtua telah 

mengenalkan gawai bahkan ketika anak berusia 0 hingga 6 tahun (Indriyani et.al, 

2018). Dalam rentang usia tersebut anak cenderung memiliki keingintahuan yang 

tinggi, khususnya pada gawai yang menawarkan ragam bentuk visual yang menarik.  

DIsamping itu, orangtua juga cenderung mengandalkan gawai dalam pola 

pengasuhan. Gawai digunakan untuk membuat anak tidak rewel dikala orangtua 

sedang sibuk dan tidak ingin anaknya mengganggu (Noorshahiha, 2016). Hal ini 

seolah menjadi hal yang wajar jika anak usia dini “diasuh” oleh gawai alih-alih oleh 

orangtuanya. Meskipun penggunaan gawai tersebut telah dibatasi oleh orangtua, 

namun faktanya anak tetap dapat menggunakan gawainya hingga 4 jam dalam 

sehari (Indriyani et.al, 2018). Padahal American Academy Pediatrics (dalam 

Middlebrook, 2016) telah menetapkan idealnya anak usia 2 tahun ke atas hanya 

boleh mengakses gawai selama 1 jam dengan pengawasan orangtua. Sedangkan 

anak di bawah usia 18 bulan tidak direkomendasikan untuk mengakses gawai sama 

sekali. 

Penggunaan gawai sejak dini menimbulkan risiko berbahaya bagi tumbuh 

kembang anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa durasi penggunaan gawai 

dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak (Listyawardhani, 

2015; Novitasari & Khotimah, 2016). Anak cenderung lebih memilih untuk bermain 
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dengan gawai daripada bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. 

Akibatnya kemampuan anak untuk berinteraksi sosial dan mengembangkan 

kecerdasan emosionalnya pun menjadi menurun. 

Selain itu, gawai mampu menghadirkan ratusan bahkan jutaan informasi 

secara cepat di setiap penggunaannya. Sebagai contoh konten-konten negatif seperti 

pornografi maupun kekerasan dapat sampai ke tangan anak melalui iklan. Iklan 

tersebut dapat muncul ketika anak mengakses permainan yang menarik minatnya 

dalam gawai tersebut. Meski anak belum memahami secara utuh informasi negatif 

yang ia terima, namun informasi tersebut tertanam erat di alam bawah sadarnya. 

Hal ini kemudian membuat sang anak penasaran dan kecanduan akan konten-

konten tersebut.  

Beberapa penelitian bahkan telah menemukan adanya risiko pengecilan dan 

kerusakan permanen pada pre frontal-cortex dalam otak anak, ketika anak mulai 

kecanduan pornografi (Greenfield, 2008; Sherwood & Smaers, 2013; Verendeev & 

Sherwood, 2017). Disinilah pentingnya pengawasan dan pendampingan orangtua 

dalam penggunaan gawai. Hal ini tentunya ditujukan untuk mencegah dampak 

negatif yang dapat terjadi pada anak.  

2.1. Sinergi Lintas K/L sebagai Upaya Progresif Pemenuhan Hak 

Informasi Layak Anak  

Sistem filtrasi perlu diterapkan ketika anak mengakses sebuah informasi. 

Filtrasi perlu dilakukan secara berlapis baik oleh orangtua, masyarakat 

maupun Negara. Dengan menciptakan sistem filtrasi berlapis, perlindungan 

anak dari informasi yang tidak layak pun dapat terwujud. Anak dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik karena pasokan informasi yang ia terima sehari-

hari telah difiltrasi menjadi informasi yang layak anak (ILA). Dalam konteks 

tersebut informasi yang tersedia adalah informasi yang sesuai dengan 

perkembangan kematangan usianya. Dengan begitu perkembangan emosional 

dan sosial anak tidak akan terhambat.  

Untuk mewujudkan sistem filtrasi yang berlapis, pemerintah dalam hal ini 

KemenPPPA melakukan sinergi di tingkat pusat. Di tahun 2021, KemenPPPA 

telah mengadvokasi kerjasama lintas Kementerian/Lembaga untuk 
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mewujudkan pemenuhan hak anak atas ILA. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkominfo); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi (Kemendikbudristek); serta Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 

menjadi sasaran utama dari advokasi ini. Ketiga Kementerian/Lembaga ini 

menjadi sasaran strategis mengingat setiap urusan yang dibidanginya 

beririsan dengan pemenuhan hak ILA. 

Bersama Kemenkominfo, KemenPPPA mengupayakan pengembangan 

kanal daring yang didedikasikan khusus untuk anak. Upaya ini dilakukan 

mengingat teknologi komunikasi sudah tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupan masyarakat pada umumnya. Peradaban telah bergantung pada 

teknologi komunikasi di setiap lini kehidupan. Untuk itu pemanfaatan 

teknologi komunikasi pun menjadi salah satu strategi penting dalam 

penyediaan ILA. Dengan begitu ketika anak membutuhkan informasi dan 

mencarinya di ranah daring, maka kanal tersebut dapat menjadi rujukan yang 

tepat.  

Disamping itu, KemenPPPA juga mensinergikan layanan ILA yang 

diwujudkan melalui fasilitas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) baik di 

tingkat pusat maupun daerah. PISA merupakan fasilitas yang menyediakan 

layanan ILA secara terintegrasi. PISA dapat berwujud perpustakaan, taman 

bacaan, taman kreativitas masyarakat, dan lain sebagainya. Ragam fasilitas 

layanan informasi bagi anak tersebut dapat menjadi PISA jika dilengkapi 

layanan informasi layak anak sesuai standard yang ditetapkan oleh 

KemenPPPA. Di masa pandemi covid-19, bahkan fasilitas PISA ini tetap dapat 

diupayakan dalam bentuk platform daring yang memenuhi setiap persyaratan 

dalam standardisasi PISA. Adapun standar yang ditetapkan melingkupi 6 

komponen persyaratan kriteria yakni di antaranya: 

1. Kebijakan 

Pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) perlu menyusun 

kebijakan sebagai payung hukum penyelenggaraan layanan ILA integratif di 

daerah melalui fasilitas PISA. Keberadaan payung hukum ini kemudian 

mampu memastikan PISA dapat berjalan secara optimal. 
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2. Program 

Sebagai pusat layanan ILA yang terintegrasi, PISA wajib memiliki 3 

program yakni di antaranya: (1) Program Layanan Informasi; (2) Program 

Diseminasi/Penyampaian Informasi; dan (3) Program Pendukung.  

3. Pengelolaan 

Mekanisme pengelolaan yang diterapkan dalam PISA wajib mengedepankan 

kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dimaksudkan agar setiap 

pengelolaan PISA ditujukan untuk pemenuhan hak anak atas ILA. Adapun 

cakupan dari pengelolaan PISA terdiri dari: (1) pendanaan; (2) pelayanan; 

(3) digitalisasi sistem administrasi; dan (4) koordinasi dengan para 

pemangku kepentingan. 

4. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM PISA terdiri dari 2 unsur yakni (1) tenaga pendukung yang bertugas 

pada PISA dan (2) Perangkat Daerah terkait. SDM ini diberi sejumlah 

persyaratan dimana syarat yang ditetapkan memenuhi kualitas layanan 

yang ramah anak. 

5. Sarana, Prasarana dan Lingkungan 

Sarana dan prasarana PISA dapat memanfaatkan perpustakaan, taman 

bacaan ataupun fasilitas sejenis yang sudah ada di daerah namun dilengkapi 

dengan layanan ILA yang integratif. Sarana dan prasarana ini juga termasuk 

fasilitas daring yang diupayakan untuk menjangkau anak di tengah masa 

pandemi covid-19. Dari segi lingkungan pun diharapkan PISA ramah bagi 

anak disabilitas dan bebas asap rokok. 

6. Monitoring dan Evaluasi 

PISA memiliki sistem monitoring dan evaluasi berkala yang memenuhi 

prinsip akuntabilitas publik. 

   Dalam rangka meningkatkan layanan informasi bagi anak yang ramah 

anak dalam bentuk PISA, KemenPPPA melakukan upaya sinergi dengan 

Kemendikbudristek dan Perpusnas. Sinergi ini dilakukan sebagai wujud 

kerjasama untuk mendorong ragam perpustakaan dan taman bacaan 
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masyarakat di daerah terstandardisasi PISA. Dengan begitu setiap layanan 

informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat terintegrasi melalui PISA. 

2.2. Upaya Pemenuhan Informasi Layak Anak melalui Standardisasi 

PISA 

Sejak tahun 2016 hingga 2019 telah diupayakan inisiasi pembentukan 

PISA di 9 Kabupaten/Kota. Inisiasi ini merupakan hasil dari advokasi dan 

sosialisasi Pemenuhan Hak atas ILA di 6 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota. 

Pembentukan PISA di daerah diupayakan dengan mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki oleh daerah. Pada tahun 2021, 

sosialisasi dan advokasi PISA dilakukan dengan pendekatan pemanfaatan 

teknologi komunikasi secara daring. Pendekatan ini memungkinkan 

pemerintah pusat menjangkau ke seluruh 34 Provinsi di wilayah Indonesia.    

Dari hasil sosialisasi dan advokasi tersebut diketahui bahwa masih banyak 

pemerintah daerah yang belum menyadari bahwa ragam fasilitas umum yang 

telah dibangun berpotensi untuk menjadi PISA. Selama ini terbangun persepsi 

yang kurang tepat dimana PISA dipersepsikan wajib dibangun sebagai fasilitas 

baru. Padahal PISA di daerah dapat diwujudkan dengan mengembangkan 

serta memanfaatkan potensi pembangunan di daerah yang sudah ada. Karena 

itulah, melalui forum tersebut terjaring 14 pemerintah daerah yang 

mendaftarkan fasilitas layanan ILA di daerahnya untuk distandardisasi sesuai 

standardisasi PISA.  

Seluruh pemerintah daerah yang mendaftar kemudian diberi bimbingan 

teknis terkait pemahaman atas pedoman standardisasi PISA yang telah 

ditetapkan. Setelah proses bimbingan teknis, pihak daerah kemudian diminta 

untuk melengkapi dokumen-dokumen standardisasi untuk kemudian 

dilakukan proses standardisasi. Dari proses standardisasi tersebut dihasilkan 

21 lembaga layanan informasi layak anak yang distandardisasi sebagai PISA di 

tahun 2021 yang tersebar di 9 provinsi dan 12 kabupaten/kota.  

Setelah lembaga layanan informasi bagi anak distandardisasi, SDM 

pengelola PISA juga disertifikasi ramah anak dan diberikan pelatihan. Pada 

tahun 2021 terdapat 15 Pengelola PISA yang tersertifikasi ramah anak. 
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Sertifikasi ramah anak ditujukan untuk memastikan bahwa setiap SDM yang 

mengelola PISA dapat melayani anak sesuai dengan kaidah Konvensi Hak 

Anak dan mengembangkan 3 program unggulan PISA yang ramah anak. 

 

3. Partisipasi Anak 

Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dalam Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak 

menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai dengan bobot kematangan 

usianya. Tidak hanya menyampaikan, anak juga diberi ruang untuk didengar 

melalui forum-forum yang menentukan pengambilan keputusan yang berkenaan 

dengan kehidupan anak. Dari kebijakan tersebut sangat terlihat bagaimana anak 

diakui dan dihargai oleh negara sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki 

hak untuk menyampaikan pendapat serta didengar pendapatnya. Anak bahkan 

diberi ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan yang mempengaruhi 

kehidupannya sebagai warga negara. Keterlibatan inilah yang kemudian 

diterjemahkan sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak.  

Pemenuhan hak partisipasi anak diwujudkan dalam bentuk Forum Anak yang 

mampu mewadahi aspirasi anak, memfasilitasi anak untuk berserikat dan 

berkumpul sesuai amanat pasal 15 Konvensi Hak Anak. Keberadaan forum ini perlu 

diupayakan, agar anak dapat terlibat dalam proses pembangunan. Atas dasar itulah, 

KemenPPPA kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 

2019 yang menjadi payung hukum diselenggarakannya Forum Anak. 

3.1. Pemenuhan Hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak 

Forum Anak laksana jawaban dari upaya pemenuhan hak partisipasi 

anak, karena Forum Anak mampu mewadahi aspirasi anak dalam 

pembangunan. Secara strategis Forum Anak pun diakui oleh Negara sebagai 

wadah partisipasi anak dimana penyelenggaraannya dibina oleh pemerintah di 

setiap jenjang wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan anak 

berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangan 

Anak.  
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Dalam penyelenggaraannya, pimpinan daerah tertinggi di setiap jenjang 

wilayah diamanatkan menjadi Pembina Forum Anak. Hal ini ditujukan agar 

setiap hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Forum Anak berada di 

bawah tanggung jawab pucuk pimpinan tertinggi di daerah. Sebagai Pembina, 

pemimpin daerah kemudian mendelegasikan tugas penyelenggaraan Forum 

Anak kepada perangkat daerah pelaksana urusan pemenuhan hak anak dan 

perlindungan khusus anak di daerah. Perangkat daerah ini dimandatkan untuk 

menjadi pendamping. Kemampuan untuk berinteraksi dengan anak dan 

mengedepankan prinsip-prinsip KHA pun menjadi syarat wajib untuk menjadi 

seorang pendamping. 

Pendamping kemudian menjaring fasilitator yang bertugas membantu 

pendamping dalam memfasilitasi anak-anak di setiap penyelenggaraan 

kegiatan Forum Anak. Bersama dengan fasilitator, pendamping melakukan 

penjaringan di setiap kelompok anak yang ada di daerah untuk menjadi 

anggota Forum Anak. Setelah anggota terjaring kemudian dipilih anak-anak 

yang bersedia menjadi pengurus Forum Anak. Tujuan pemilihan pengurus 

Forum Anak ini untuk memastikan anak-anak terlibat di setiap proses 

pembangunan. Dalam konteks ini, pengurus forum anak kemudian menjadi 

perwakilan anak-anak untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. 

Komposisi pengurus Forum Anak ini juga terbuka lebar bagi kalangan AMPK, 

mengingat kuota afirmasi AMPK dalam kepengurusan ditetapkan minimal 10 

persen. Dengan begitu aspirasi AMPK pun dapat turut disampaikan. 

Konsep Forum Anak sendiri telah diperkenalkan ke tengah masyarakat 

sejak tahun 2011. Dalam kurun waktu 9 tahun, pembentukan Forum Anak pun 

terus meningkat pesat. Tren pembentukannya pun terus naik. Hingga tahun 

2020, Forum Anak telah terbentuk di 34 Provinsi, 458 Kabupaten/Kota, 1.625 

Kecamatan, dan 2.694 Desa/Kelurahan. Masifnya pembentukan Forum Anak 

dapat dilihat melalui diagram berikut ini: 
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Gambar 3 Tren Pembentukan Forum Anak Disetiap Jenjang Wilayah 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
 

Dalam proses pembangunan, Forum Anak dapat mengaktualisasi 

keterlibatannya melalui 2 peran dan fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai 

Pelopor dan Pelapor (2P); serta melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan 

Pembangunan (PAPP).  

Forum Anak sebagai 2P merupakan upaya keterlibatan anak dalam 

pembangunan yang menjadikan anak sebagai agen perubahan. Sebagai 

Pelopor, anak berpartisipasi dengan mempelopori sebuah aksi nyata yang 

membawa perubahan di tengah masyarakat. Perubahan yang dimaksud 

khususnya ditujukan dalam upaya pemenuhan hak anak Indonesia. Sebagai 

contoh, anak-anak Forum Anak dapat mempelopori percepatan kepemilikan 

akta kelahiran, gerakan pencegahan perkawinan anak, pencegahan stunting, 

pencegahan kekerasan terhadap anak, maupun mendorong upaya penciptaan 

Kawasan Tanpa Rokok.  

Tak berbeda dengan peran pelopor, anak pun dapat berpartisipasi 

dengan menjalankan peran pelapor. Anak dapat melaporkan setiap hambatan 

pembangunan yang terjadi, kepada perangkat daerah terkait maupun melalui 
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fasilitator dan pendampingnya. Baik orang dewasa yang mendapatkan aduan 

tersebut, tentunya diwajibkan untuk melindungi identitas anak sebagai 

pelapor agar anak terhindar dari risiko negatif. 

Peran Forum Anak sebagai 2P ini diupayakan sebagai wujud 

pengembangan minat dan bakat anak dalam bidang yang diminatinya. Dengan 

kata lain anak diasah untuk memecahkan masalah dengan berkreasi membuat 

inovasi pembangunan sesuai ketrampilan yang dimiliki dan minatnya. Tidak 

hanya itu, kepedulian anak dalam membangun bangsa pun telah ditanamkan 

sejak dini melalui perannya sebagai 2P. Anak diberi ruang untuk menentukan 

masa depannya dengan turut terlibat sebagai agen perubahan di setiap lini 

pembangunan. Seluruh peran dan fungsi 2P ini dijalankan oleh anak-anak 

Forum Anak tentunya dengan jaminan perlindungan dari pemerintah. 

Sehingga, anak dapat berpartisipasi dengan nyaman dan tanpa paksaan.  

KemenPPPA mencatat setidaknya terdapat 1.105 Aktivasi 2P di seluruh 

wilayah Indonesia pada periode Juni s.d Desember 2020. Aktivasi ini 

menunjukkan masifnya minat anak-anak untuk menjadi agen 2P, karena dari 

1.105 aktivasi tersebut tercatat 83.415 anak yang terlibat menjadi agen 2P. 

Anak-anak Forum Anak mengaktivasi peran mereka sebagai 2P dengan 

membuat ragam inovasi yang mereka rancang dalam upaya pemenuhan hak 

anak di 5 klaster. Adapun pembagian aktivasi 2P per klasternya tergambar 

pada Diagram di bawah ini. 

 

Gambar 4 Aktivasi 2P di Seluruh Wilayah Indonesia Periode Juni s.d. Desember 2020 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
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Disamping itu, anak-anak juga diberi ruang untuk menyuarakan 

aspirasinya melalui forum-forum pembangunan seperti Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) di setiap jenjang wilayah. Dalam proses 

musrenbang, pendapat anak sangat diperhitungkan dan dihargai sesuai 

dengan harkat martabat yang dimilikinya. Dalam penyelenggaraannya, Forum 

Anak dimandatkan untuk menyusun suara anak yang merangkum aspirasi 

mereka. Suara anak inilah yang kemudian menjadi masukan bagi pemerintah 

melalui Musrenbang, untuk kedepannya diwujudkan demi kepentingan 

terbaik bagi anak.   

Pelibatan anak dalam proses pembangunan dapat dilaksanakan bukan 

tanpa hambatan. Dalam prosesnya, perwujudan PAPP harus menghadapi 

beberapa kendala, yakni di antaranya (1) masih kurangnya pemahaman 

pemangku kepentingan terhadap pentingnya peran anak; (2) kehadiran anak 

dalam proses pembangunan masih sekedar simbolis atau pelengkap 

inklusifitas; (3) Intimidasi orang dewasa terhadap anak dalam proses 

pembangunan sangat dimungkinkan terjadi; (4) masih adanya kesenjangan 

bagi kelompok AMPK; serta (5) belum ada payung hukum yang menjadi acuan 

dalam proses pelibatan anak dalam musrenbang secara nasional. Untuk itu, 

KemenPPPA bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas mengupayakan penyusunan Pedoman Partisipasi Anak 

dalam Pembangunan melalui Musrenbang. Dalam proses penyusunannya, 

KemenPPPA juga mengadvokasi Kemendagri serta Kemendes PDTT untuk 

menyoroti pentingnya pelibatan anak pada musrenbang daerah. Advokasi ini 

kemudian dilanjutakan hingga ke tingkat daerah pada 9 Provinsi dan 101 

Kabupaten/Kota.
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BAB III 

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENGASUHAN DAN LINGKUNGAN 

 

1. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

Gambaran mengenai pengasuhan alternatif antara lain pemenuhan kebutuhan 

anak yang dilaksanakan baik oleh kedua orangtua kandung, ayah kandung saja, ibu 

kandung saja atau keluarga lainnya termasuk orang tua asuh, orang tua angkat atau 

wali. Pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak bersama kedua orangtuanya sebesar 

84,33 persen dibandingkan hanya dengan ayah kandungnya saja atau ibu kandung 

saja yang hanya 2,51 persen dan 8,34 persen.  

Sebelum mengenyam pendidikan sekolah dasar, anak berusia 0-6 tahun sudah 

mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jenis PAUD yang banyak diikuti 

adalah Taman Kanak-kanak, yaitu sebesar 60,86 persen. Sekitar 74,51 persen anak 

yang bersekolah di kelas 1 SD/sederajat sudah pernah mengikuti PAUD, artinya 

mereka sudah siap mengikuti proses belajar. Sebesar 36,62 persen anak perempuan 

usia 10-17 tahun pernah menikah pada usia 15 tahun atau kurang. Hal ini tidak 

sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7. 

Berdasarkan Keppres RI Nomor 22 Tahun 1984, bahwa Anak merupakan 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenanya usaha pembinaan, 

khususnya orangtua, juga menjadi titik penting bagi anak. Keluarga diharapkan 

mampu melindungi anak sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Salah satu kluster yang disahkan dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention On 

The Rights of The Child) pada tanggal 20 November 1989 oleh PBB yaitu 

“Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif”. Dalam Konvensi Hak Anak 

(KHA) diakui bahwa, untuk perkembangan kepribadian anak secara sepenuhnya 

dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam 

suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif anak. Keluarga merupakan hal terpenting dalam pengasuhan anak, karena 

anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Pengasuhan anak merupakan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, keselamatan dan kesejahteraan 

yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik untuk anak. Pemenuhan kebutuhan 
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anak tersebut dilaksanakan baik oleh orangtua kandung atau keluarga lainnya 

termasuk orang tua asuh, orang tua angkat atau wali. 

 

2. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak  

Perkawinan anak merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa 

ini mengingat bahwa perkawinan anak berdampak pada seluruh aspek pemenuhan 

hak anak. Satu peristiwa perkawinan anak akan berdampak panjang bagi kehidupun 

anak yang mengalaminya. Hal ini mengingat bahwa ketika terjadi peristiwa 

perkawinan anak maka anak menjalani kehidupan yang tidak seharusnya dialami 

usia anak. Anak adalah seseorang yang berusia 0-18 tahun termasuk yang ada 

dalam kandungan sebagaimana definisi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

 

Tabel 1 Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 

18 Tahun 

 

Sumber: BPS, 2017, 2018, dan 2019 

18,76% 
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Tabel di atas menyajikan persentase anak perempuan usia 20-24 tahun yang 

menikah muda sebelum 18 tahun. Beberapa provinsi yang mengalami kenaikan 

pernikahan sebelum umur 18 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah 

Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan 

Gorontalo. Peningkatan menikah muda sebelum 18 tahun dari tahun 2018-2019 di 

antaranya Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, 

Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.  Hal ini diduga karena berbagai faktor, di 

antaranya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi sebagai solusi paling 

cepat dan mudah dengan menikahkan anaknya. Anak perempuan dan keluarga 

barunya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian orangtuanya. 

Alasan sosial misalnya masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa 

semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan dan biasanya, 

orangtua yang anaknya hamil sebelum menikah, menuntut anak untuk segera 

menikah. Tujuan utamanya agar tidak menjadi perbincangan di lingkungan. 

Sedangkan dari sisi budaya, di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kabupaten 

Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih ada budaya kawin 

tangkap, yaitu pihak lelaki menangkap atau mengambil wanita dan membawanya 

pulang untuk dijadikan istri dan di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang masih ada adat merarik yaitu tradisi melarikan calon mempelai wanita 

di suku sasak. Kedua tradisi tersebut yang sebetulnya merugikan pihak wanita. 

2.1. Dampak Perkawinan pada Usia Anak 

Pernikahan anak di bawah usia 18 tahun memiliki beberapa dampak 

buruk, salah satu yang terburuk adalah dampak pendidikan terhadap anak 

perempuan. Bagi anak-anak perempuan yang pernah menikah dini atau 

bercerai muda biasanya akan kehilangan kesempatan melanjutkan 

pendidikan. Ada juga yang tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai 

sebab antara lain karena tanggung jawab merawat anak atau malu karena 

status pernikahannya. Selain itu kebijakan kebanyakan sekolah di Indonesia 

yang menolak anak perempuan yang sudah menikah untuk bersekolah. 

Dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh mereka di antaranya adalah 
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hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, disebabkan 

hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan formal. Dengan mengakhiri 

sekolah semakin kecil kesempatan untuk bekerja bagi perempuan. Pekerjaan 

yang tersedia kebanyakan hanyalah pekerjaan sektor informal dengan upah 

rendah. Namun, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi memaksa Anak 

yang sudah menikah ini untuk mencari pekerjaan dan menjadi penyumbang 

kenaikan angka pekerja Anak. 

Dampak perkawinan anak antara lain dari sisi kesehatannya, 

kemungkinan Anak perempuan yang hamil akan berisiko melahirkan secara 

premature dan bayi stunting, penyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). Dampak lain yang bisa terjadi adalah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami oleh perempuan dan Anak 

dikarenakan kondisi pasangan yang menikah di usia Anak masih memiliki 

ketidakstabilan emosi dan psikologis yang matang. 

Pernikahan yang terjadi pada usia anak atau usia muda, cukup berbahaya 

baik dari segi wanita maupun pria dan juga dari berbagai aspek mulai dari 

kesehatan, psikologi dan juga mental. Meski ada beberapa dampak positif, 

antara lain melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap 

pasangan, belajar memikul tanggung jawab di usia muda. Namun, tidak 

seimbang dengan lebih banyaknya dampak pernikahan diusia anak yang 

negatif. 

2.2. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak 

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki 5 

isu prioritas untuk diselesaikan dalam 5 tahun dan salah satunya adalah 

pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, Kemen PPPA telah 

diberikan mandat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan 

perkawinan anak. 

Selain itu, untuk lima tahun ke depan, telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, yang secara 

tegas menargetkan penurunan angka perkawinan anak, dari 11,21% pada 
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tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Dengan demikian, 

upaya pencegahan perkawinan anak yang kita lakukan dalam 5 tahun ke depan 

harus lebih terstruktur, holistik, dan integratif, agar target RPJMN dapat kita 

capai. 

 

Gambar 5 Target RPJMN Tahun 2020-2024 

 

Upaya yang telah dilakukan oleh KemenPPPA dalam Mencegah 

Perkawinan pada Usia Anak adalah Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan 

Anak (Geber PPA) dan penandatangan Pakta Integritas bersama dengan 

perwakilan kepala daerah dari 20 Provinsi dalam pencanangan upaya 

Pencegahan Perkawinan Anak melalui regulasi, rencana aksi daerah, 

penetapan IKU, alokasi anggaran daerah, dan membangun sinergi masyarakat, 

Dunia Usaha, dan Media. Penandatanganan Pakta Integritas bersama dengan 

127 Kepala Desa, 12 Lurah, 12 Camat, dan Bupati Kabupaten Lombok Tengah 

dalam pencanangan upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui penetapan 

peraturan desa, alokasi anggaran daerah, dan melakukan gerakan bersama 

dengan masyarakat.  

Dari Tahun 2016-2019 sebanyak 1.600 orang yang Terlatih Pencegahan 

Perkawinan Anak yang terdiri dari Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga Pendidikan (SMP dan SMA), Forum 

Umat Beragama, KUA Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemerhati 
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Anak, dan Forum Anak.  Program Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak 

telah dilaksanakan oleh 25 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

menggunakan anggaran pemerintah pusat (APBN) dan 9 daerah 

menggunakan anggarannya masing-masing (APBD). Kementerian PPPA telah 

berkolaborasi dengan 18 Kementerian/Lembaga dan bermitra dengan 60 

Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan dalam melaksanakan upaya 

Pencegahan Perkawinan Anak upaya kerjasama lintas sektor. 

 

 

Gambar 6 Grafik Data SDM Terlatih Pencegahan Perkawinan Anak 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
 

Selain itu, telah dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi Pencegahan 

Perkawinan Anak dengan melibatkan peserta dari perwakilan 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pusat Pembelajaran Keluarga, 

Forum Anak, Lembaga dan Satuan Pendidikan, Profesional, Lembaga Layanan 

Kesehatan, Lembaga Masyarakat, dan Media. Pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan lomba video dengan tema Perkawinan Usia Anak Bukan Pilihan 

dan Video Challenge Pencegahan Perkawinan Anak. Perwakilan 

Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan upaya Pencegahan Perkawinan 

Anak di antaranya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, 

Kepala Kantor Staf Presiden, Menteri Kesehatan, Ketua Kamar Agama 
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Mahkamah Agung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan mewakili dan menyatakan dukungannya untuk bersinergi 

melaksanakan upaya Pencegahan Perkawinan Anak. Tokoh lintas agama juga 

menyatakan dukungannya dalam bersama-sama dengan Pemerintah berupaya 

melaksanakan Pencegahan Perkawinan Anak. Pemerintah daerah, yang 

diwakilkan oleh Kabupaten Bone juga menyatakan dukungannya dalam 

Pencegahan Perkawinan Anak.  

Penguatan strategi kepada Pemerintah Daerah sangat perlu untuk 

dilakukan, pada tahun 2021 dilaksanakan Rapat Koordinasi guna sebagai 

wadah advokasi pemerintah ke pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan upaya Pencegahan Perkawinan Anak di daerahnya masing-

masing dan dilakukan di 14 Provinsi dengan output Rencana Aksi Daerah 

(RAD) terkait Pencegahan Perkawinan Anak. Telah dilakukan juga Forum 

Group Discussion mengenai Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Aksi Daerah (RAD), kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sudah ada 78 dokumen 

kebijakan dalam bentuk Peraturan Kebijakan, Peraturan Gubernur, Peraturan 

Walikota/Bupati, Surat Edaran Gubernur/Walikota/Bupati, RAN Peraturan 

Daerah, dan Surat Keputusan Kepala Dinas PPPA Provinsi/Kabupaten/Kota.  

Penguatan strategi kepada Pemerintah Daerah sangat perlu untuk 

dilakukan, pada tahun 2021 dilaksanakan Rapat Koordinasi guna sebagai 

wadah advokasi pemerintah ke pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan upaya Pencegahan Perkawinan Anak di daerahnya masing-

masing dan dilakukan di 14 Provinsi dengan output Rencana Aksi Daerah 

(RAD) terkait Pencegahan Perkawinan Anak. Telah dilakukan juga Forum 

Group Discussion mengenai Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Aksi Daerah (RAD), kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sudah ada 78 dokumen 

kebijakan dalam bentuk Peraturan Kebijakan, Peraturan Gubernur, Peraturan 

Walikota/Bupati, Surat Edaran Gubernur/Walikota/Bupati, RAN Peraturan 

Daerah, dan Surat Keputusan Kepala Dinas PPPA Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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3. Dispensasi Kawin  

Perkawinan anak akan memberikan dampak gangguan bagi tumbuh kembang 

anak. Anak dipaksa secara psikologis mengalami fase dewasa yang artinya anak 

dipaksa lebih cepat untuk matang. Anak yang masih memiliki hak bermain, 

berekspresi, dan memanfaatkan waktu luang untuk berkreasi dipaksa berada pada 

fase menjadi istri/suami dan atau ibu/bapak. Anak yang dikawinkan juga 

berpotensi besar putus sekolah sehingga hal ini akan berdampak pada modalnya 

untuk kehidupan ekonomi. Anak yang dikawinkan pada usia anak juga belum siap 

secara ekonomi sehingga dapat terjadi kemiskinan. Dari sisi kesehatan anak, yaitu 

organ reproduksi anak belum siap mengalami tugas reproduksi sebagai suami istri 

yang dapat berdampak pada kematian ibu dan bayi, serta kesehatan reproduksi 

lainnya. Jika mereka memiliki anak, maka mereka tidak siap secara psikologis 

sehingga dapat berdampak bagi anak mereka. Ketidaksiapan anak yang menikah 

juga dapat dilihat dari pola pengasuhan nantinya yang diterapkan pada 

keluarganya. Kurangnya edukasi mengenai bagaimana pola pengasuhan yang baik 

dan berkualitas juga akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga. 

Ketidaksiapan berkeluarga juga dapat berdampak terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) dan disharmoni lainnya. Perkawinan anak secara jangka 

panjang jelas akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Pemerintah mencanangkan pencegahan usia anak secara sistematis dan 

terencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya 

saing memiliki target mengurangi perkawinan anak dari 11,2% di tahun 2018 

menjadi 8,74% di tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan 

Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 yang dicanangkan Pemerintah pada Februari 

2020, dengan tujuan mengurangi perkawinan anak dari 11,2% menjadi 6,9% pada 

tahun 2030 untuk perempuan 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun. 

Prinsip perlindungan anak harus menjadi landasan dalam menganalisis serta 

melindungi dan memenuhi hak anak. Prinsip pertama dari perlindungan anak 

adalah non diskriminasi, yaitu tidak membedakan anak dan memperlakukan secara 

adil dan setara. Prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak yang 
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berarti penyelesaian persoalan harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi 

anak dan bukan kepentingan terbaik menurut orang dewasa. Prinsip ketiga yaitu, 

hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Anak harus terjaga hak 

hidupnya, dihindari dari kondisi pertumbuhan fisik yang bermasalah serta harus 

dijaga perkembangan anak yang bersifat psikologis. Prinsip keempat adalah 

penghargaan terhadap pendapat anak yang bermakna anak senantiasa didengarkan 

pendapatnya untuk keputusan yang menyangkut dirinya.  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya 

terbaik yang dilakukan pemerintah bagi anak. Undang-Undang terbaru ini 

menningkatkan usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun 

menjadi 19 tahun sebagai usia minimal menikah dengan tetap mendapatkan ijin 

dari orangtua. Di samping memberikan batasan usia yang tinggi, namun masih 

tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia 19 

tahun sebagai upaya paling terakhir dengan memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini 

tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 

menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak 

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Mahkamah Agung secara 

progresif juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

Peraturan Mahkamah Agung tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim 

yang mengadili perkara dispensasi kawin.  

Salah satu upaya pencegahan perkawin anak dalam proses peradilan adalah 

dengan diberikannya bukti pendukung dan alasan mendesak. Alasan mendesak 

menjadi kewenangan peradilan dan hakim yang menangani. Sedangkan keberadaan 

bukti pendukung yang disebutkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 adalah rekomendasi dari psikolog atau bidan/dokter, pekerja sosial 

professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Jika merujuk pada Peraturan 
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Mahkamah Agung tersebut, maka bukti penguat bagi hakim adalah rekomendasi 

psikologis maupun kondisi anak. Meskipun rekomendasi tersebut tidak wajib atau 

disebut dalam Peraturan Mahkamah Agung dengan frase dapat, namun bukti 

pendukung tersebut merupakan salah satu upaya dokumen yang dapat memberikan 

masukan bagi hakim dalam menangani perkara.  

Dispensasi Kawin merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan 

apakah sebuah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak. Hakim 

menjadi sumber daya manusia yang akan menentukan proses peradilan 

permohonan dispensasi kawin tersebut. Upaya penanganan permohonan dispensasi 

kawin yang dapat dilakukan adalah pendampingan sebelum permohonan dispensasi 

kawin dilakukan dengan memberikan rekomendasi kondisi anak yang dimohonkan. 

Rekomendasi tersebut berisi kondisi anak secara umum dan kondisi psikologisnya 

yang dapat memberikan gambaran bagi hakim yang memutuskan perkara tersebut.  

 

Tabel 2 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin 

 

Sumber: Badilag MA, Januari s.d. Juni 2020 

 

Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang diterima, 

jumlah perkara yang diputus, jumlah perkara yang masuk, dan pengajuan 

dispensasi kawin oleh laki-laki lebih besar dari pada jumlah dispensasi kawin 

perempuan (Badilag MA, 2020). 

Di bawah ini merupakan grafik perbandingan daerah perkara dispensasi kawin 

setelah perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dari 

bulan November sampai dengan Desember 2019. Dari grafik tersebut terlihat bahwa 

di beberapa daerah terdapat angka dispensasi kawin tertinggi yaitu di Surabaya 

(3.201 dispensasi kawin), Semarang (2.868 dispensasi kawin), Bandung (1.938 
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dispensasi kawin), dan Makassar (1.963 dispensasi kawin) dari total jumlah 

dispensasi kawin 12.241. 

 

Gambar 7 Perbandingan Daerah Perkara Dispensasi Kawin Setelah Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 (November s.d. Desember 2019) 
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Gambar 8 Perbandingan Daerah Perkara Dispensasi Kawin Setelah Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Januari s.d. Desember 2020) 
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Gambar 9 Perbandingan Nasional Perkara Dispensasi Kawin Setelah Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Periode 2019-2020) 

 

 

 

Gambar 10 Peningkatan Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2017 - 2020 
 

Sumber:  Diolah dari Data Badilag, Tahun 2017-2020 
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Pada grafik di atas diperoleh data jumlah perkara yang diperoleh dari Badilag, 

yaitu pada tahun 2020 terdapat 65.302 perkara dispensasi kawin yang masuk ke 

pengadilan agama dan sejumlah 63.383 perkara yang dikabulkan oleh hakim. Pasca 

disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan 

negeri maupun pengadilan agama mengalami kenaikan yang signifikan. Beberapa 

hal yang menjadi penyebab kenaikan permohonan dispensasi kawin meningkat 

adalah karena usia minimum seseorang dapat melakukan pernikahan adalah yang 

awalnya wanita berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun menjadi wanita 

dan laki-laki berumur 19 tahun. Perubahan usia minimum perkawinan menjadi 

penyebab utama perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke 

pengadilan agama mengalami kenaikan. 

Adapun terhadap instrumen tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. Walaupun demikian, selanjutnya masih diperlukan 

pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan yang pada saat ini sedang disiapkan oleh Kemen 

PPPA. 

 

4. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 

Anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun telah memiliki hak 

yang melekat pada dirinya yang disebut dengan hak anak. Salah satu hak anak yang 

penting adalah hak pengasuhan. Hak pengasuhan anak harus dipenuhi dan dijamin 

dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Setiap orangtua diharapkan memahami dan 

dapat memenuhi hak pengasuhan anak untuk membangun kelekatan dengan anak 

dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Hak Anak adalah sesuatu 

yang melekat pada anak, bahkan sejak dia ada di dalam kandungan. Peran orangtua 

dan keluarga adalah memastikan anak terpenuhi hak-haknya dan mencegah anak 

dari keterpisahan. Pengasuhan di luar keluarga inti, keluarga besar, orang tua asuh, 

perwalian, pengangkatan anak (adopsi), dan panti sebagai pilihan terakhir harus 
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menyediakan lingkungan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang 

anak dan kelekatan melalui keluarga pengganti. 

Namun sangat disayangkan masih banyak keluarga yang gagal dalam 

pengasuhannya. Mengingat hal tersebut sebuah keniscayaan sangat dibutuhkan 

layanan keluarga sebagai pendamping keluarga untuk memampukan para 

orangtua/pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak dan melaksanakan 

kewajiban sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mengasuh, 

memelihara, melindungi, menumbuhkembangkan bakat anak, mencegah 

perkawinan anak, dan membangun pendidikan karakter pada anak. 

Seiring dengan kebutuhan layanan keluarga yang belum banyak dikenal oleh 

keluarga sebagai upaya penyelamatan anak dan orangtua, Pemerintah melalui 

Dinas PPPA sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan 

kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan PPPA dengan 

menjalankan kewenangan teknis dan menyediakan layanan untuk mewujudkan 

keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai dengan hak anak.  Pusat 

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi 

melalui peningkatan kapasitas orangtua, keluarga atau orang yang bertanggung 

jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan 

melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan 

terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, 

dan penelantaran. 

PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga untuk memampukan para orangtua 

untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, 

melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan 

usia anak, dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti. Keluarga yang 

berjumlah 67 juta yang seharusnya menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, 

spiritual, mental, dan sosial anak masih belum banyak didampingi dalam 

menjalankan fungsi keluarga sebagai keluarga yang bertanggung jawab atas 
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pengasuhan anak berbasis hak anak. Adanya kebutuhan unit layanan untuk 

mendampingi keluarga masih belum mencukupi dan belum menjawab kebutuhan 

keluarga yang mengalami tantangan globalisasi yang sangat berat. Dengan 

demikian sangat jelas bahwa layanan PUSPAGA sangat penting menjadi kebutuhan 

keluarga dan diharapkan kehadirannya sebagai unit layanan bersama layanan 

keluarga lain untuk saling berkoordinasi, bersinergi, dan saling melengkapi yang 

telah dibentuk oleh Kementerian/Lembaga lainnya yang mempunyai target yang 

sama yaitu keluarga. 

Pengembangan Layanan keluarga PUSPAGA perlu diintegrasikan dalam era 

otonomi daerah melalui kewenangan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota 

untuk menyediakan unit layanan bagi keluarga. Selanjutnya layanan tersebut 

diperkuat dalam salah satu indikator pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) yang merupakan mandat dari Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah berkewajiban mewujudkan sebuah 

unit layanan keluarga yang bersifat pencegahan dan promotif untuk memampukan 

para orangtua, orang yang bertanggung jawab terhadap anak atau calon orangtua 

yang dikelola oleh tenaga profesi yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan  

kabupaten/kota.   Dalam pengembangannya Dinas PPPA dapat mengembangkan 

layanannya hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk mewujudkan 

mandat tersebut diperlukan koordinasi tingkat nasional dan diteruskan pada 

koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut didukung juga 

dengan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan 

Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah yang ditujukan untuk para 

gubernur dan para bupati/walikota di seluruh Indonesia. 

Layanan keluarga yang dekat dengan keluarga tentu memerlukan kemudahan 

akses. Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses PUSPAGA menjadi salah satu 

indikator keberhasilan yang sangat penting, maka diharapkan bentuk layanannya 

merupakan “one stop services” atau lebih dikenal dengan Layanan Satu Pintu 

Keluarga Berbasis Hak Anak. Dengan tersedianya layanan PUSPAGA yang akan 

mendampingi keluarga diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang 
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bermasalah yang berasal dari keluarga yang telah gagal dalam pengasuhan. 

PUSPAGA juga akan mendorong terbentuknya keluarga sebagai agen perubahan 

yaitu Keluarga Pelopor dan Pelapor (2P), dimana Keluarga Pelopor yang akan 

menjadi role model di masyarakat dengan menjalankan pengasuhan yang sesuai 

hak anak, dan Keluarga Pelapor yang akan membantu dalam mengidentifikasi 

keluarga rentan. Dengan demikian hal ini sangat menjadi penting dengan 

penguatan dan pengembangan PUSPAGA yang semakin meluas sampai tingkat 

wilayah yang dekat dengan masyarakat yaitu ditingkat desa/kelurahan, yang 

kedepan diharapkan akan mewujudkan Keluarga 2P sebagai agen inti perubahan 

yang semakin banyak jumlahnya baik secara kuantitas dan kualitas untuk 

mempercepat KLA dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030 serta Generasi 

Emas Tahun 2045.  

Sampai tahun 2021 sudah terbentuk 194 PUSPAGA di 14 provinsi dan 175 

kabupaten/kota. Pada tahun 2020 sudah ada 69 psikolog, 296 konselor, serta 62 

psikolog dan 220 konselor sudah bersertifikat KHA. Kementerian PPPA juga telah 

menyediakan fasilitas e-learning terkait Pengasuhan Positif untuk SDM Pengelola 

PUSPAGA dan Peningkatan Kapasitas Psikolog/Konselor PUSPAGA. Dalam 

mendukung implementasi klaster kedua KLA di daerah, setiap kabupaten/kota 

diharuskan untuk dapat membentuk minimal 1 layanan pusat pembelajaran 

keluarga terstandar di provinsi dan kabupaten/kota. Terdiri dari kelembagaan, 

sumber daya, program dan layanan, SOP layanan, protokol penanganan risiko 

bencana dan pada saat pandemic covid-19, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporannya. 

 

5. Taman Asuh Ceria (TARA) atau Daycare Ramah Anak 

Taman Asuh Ceria (TARA) atau daycare ramah anak mempunyai tujuan di 

antaranya, tersedianya layanan Taman Penitipan Anak (TPA)/Daycare dengan 

pengasuhan berbasis pemenuhan hak anak, untuk anak-anak dari perempuan 

pekerja di tingkat bawah dalam sektor industri. Fasilitas daycare membantu 

keluarga dengan ayah dan ibu sebagai pekerja di sektor industri, mengasuh dan 

melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang sesuai hak anak. Tersedianya 

DISAHKAN 

14 OKTOBER 2019 

15 OKTOBER 2019 

15 OKTOBER 2019 
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TPA/daycare dengan layanan informasi, konsultasi, dan konseling bagi anak, 

orangtua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Menguatnya sinergitas 

kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam 

pemenuhan hak pengasuhan anak. Pimpinan dan staf kelembagaan yang 

bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak serta para profesional di bidang anak 

yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Persentase orangtua yang 

bekerja wanita 52% dan laki-laki 83% membuat anak terpisah sementara dari kedua 

orangtuanya, dan keadaan ini yang membuat orangtua membutuhkan fasilitas 

daycare.  

Fungsi daycare ramah anak terdiri dari tiga fungsi, di antaranya fungsi 

perlindungan yaitu mencegah dan merespon tindak kekerasan pada anak baik 

berupa fisik, psikis, dan seksual, serta penelantaran dan eksploitasi. Fungs afeksi 

(kasih sayang) yaitu memberikan kebutuhan afeksi selama anak-anak diasuh 

dengan pola interaksi yang wajar sesuai kebutuhan tiap anak. Fungsi sosialisasi dan 

melatih kemandirian, yaitu berfungsi sebagai orang tua pengganti yang 

memberikan asuhan kepada anak agar menjadi lebih mandiri dan bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri.  

Perempuan menikah berusia 16-49 tahun yang bekerja baik di sektor formal 

maupun informal lebih rendah, yaitu 44,3% dari pada perempuan yang tidak 

menikah (SDKI, 2017). Angka tersebut turun menjadi 41,8% ketika perempuan 

telah memiliki lebih dari dua anak. Penurunan signifikan sebesar 19% terjadi pada 

perempuan menikah dan memiliki anak balita. Hal ini menunjukkan usia anak 

menjadi faktor penurunan angka pekerja perempuan. Hal ini antara lain 

dipengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap perempuan untuk merawat anaknya 

(domestic roles) → gender roles. Renstra Kementerian PPPA daycare ramah anak 

tahun 2021-2024: 

1. Kebijakan Daycare Ramah Anak 

2. 14 K/L memiliki Daycare Ramah Anak 

3. 5 Provinsi memiliki Daycare Ramah Anak 

4. Perusahaan-perusahaan (APSAI dan lain-lain) memiliki Daycare Ramah Anak 

 

orang tuanya berprofesi 

sebagai pekerja di sektor 

industri. 

sasaran terutama 

Perempuan pekerja di 

industri. 

kelembagaan yang 

bertanggung jawab terhadap 

pengasuhan anak serta para 

pofesional di bidang anak 

yang ada di wilayah 

kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

RAMAH ANAK 
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5. Pendampingan  

6. Launching Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Data Pekerja Perempuan Tahun 2018 
 

Sumber: BPS RI- Sakernas, 2018 
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Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak atau Daycare Ramah Anak bagi 

Pekerja di Daerah sebagai dasar bagi perusahaan untuk memberikan fasilitas 

Daycare untuk pekerjanya. Selain itu, sudah tersusun juga pedoman standardisasi 

Taman Pengasuhan Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak (bagi pekerja di 

daerah). Daycare Ramah Anak yang sudah distandardisasi antara lain Rumah 

Bahagia dan PT. Hindoli. Pada tahun 2021, dilakukan pendampingan standardisasi 

TARA Tahun 2021, yaitu BPOM, Kementerian PUPR, Kemenaker, Kemenparekraf, 

Kemenkominfo, P&G Karawang, dan Daycare Rumah Bahagia. 

 

6. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 

Bermain merupakan hak atas setiap anak di dunia ini, dalam tataran global, 

Pasal 31 Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989 di Kota New York, Amerika Serikat, 

menegaskan bahwa “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, 

untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia 

anak, dan untuk berpartipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”. Di 

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi KHA tersebut telah 

menuangkannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada pasal 11 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak 

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang 

sebaya, bermain, berkrekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Untuk mewujudkan hak bermain 

anak ini maka didukung dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara dan Pemerintah berkewajiban 

dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

Hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memberi 

dampak yang signifikan dalam kehidupan anak, antara lain berpengaruh pada 

kualitas, tahapan perkembangan, dan resiliensi (daya tahan) anak, pembentukan 

karakter, serta memberi ruang bagi anak untuk kreatif, meningkatkan motivasi, 
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perkembangan fisik, keterampilan, dan memperkaya kehidupan budaya, serta 

mengarahkan energi anak untuk berpartisipasi dalam bermain.Pemanfaatan waktu 

luang melalui bermain atau berekreasi, sangat penting untuk kesehatan dan 

kesejahteraan anak, memberi kesempatan pada perkembangan kreativitas, 

imajinasi, dan kepercayaan diri anak, selain itu berpengaruh pada perkembangan 

kognitif, motorik, dan sosial-emosional anak. 

Keterlibatan anak dalam kehidupan budaya memberi kontribusi pada 

rangsangan dan keberlanjutan kehidupan budaya dan seni tradisional di lingkungan 

tempat anak berada. Ruang ini, akan memberi kesempatan kepada anak untuk 

mereproduksi, mengubah, membuat, dan menggambarkan budaya melalui 

imajinasi, lagu, tari, animasi, cerita, lukisan, permainan, teater jalanan, 

pendalangan, festival dan lain-lain. 

Makna yang terkandung dalam Pasal 31 KHA ayat (1) bahwa Negara-negara 

Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang 

bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan 

seni. Dengan demikian maka untuk mendorong negara memberikan akses atau 

kesempatan kepada anak untuk mengalami kehidupan budaya, seni, dan belajar 

berbagai bentuk ekspresi secara bebas, dengan memberikan ruang untuk 

berkomunikasi, bertindak, dan terlibat dalam kegiatan budaya dan seni secara 

bebas, dan hal yang terpenting juga adalah memberi kesempatan secara luas kepada 

anak untuk berkontribusi dalam kehidupan budaya, agar perkembangan spritual, 

intelektual, dan ekspresi emosi, perilaku, dan seni anak terjadi secara alami. Untuk 

melaksanakan Pasal 31 ayat (2) KHA yang mendasar adalah negara mendorong 

untuk memberikan kesempatan yang tepat dan menyediakan kesempatan yang 

sama kepada semua anak baik secara individu maupun kelompok tanpa 

diskriminasi. 

Upaya lain yang perlu mendapatkan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah untuk mewujudkan hak anak dalam pemanfaatan waktu luang dan 

kegiatan budaya adalah memastikan setiap anak cukup istirahat sesuai dengan usia 

dan perkembangannya, cukup waktu luang, bebas dari tuntutan lain. Artinya anak 
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tidak boleh diberi beban pekerjaan yang berdampak negatif terhadap tumbuh dan 

kembang anak, cukup ruang, waktu dan akses untuk bermain.  

Hal-hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian dari orang tua dan 

pemerintah adalah dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk 

bermain di luar rumah tanpa didampingi dalam lingkungan fisik yang beragam dan 

menantang, dengan akses mudah ke orang dewasa yang mampu memberikan 

perlindungan, bila diperlukan, serta memberikan peluang kepada anak untuk 

mengalami, berinteraksi, dan bermain di lingkungan alami dan lingkungan buatan. 

Secara spasial, pengaturan ruang bermain disesuaikan dengan lokasinya, baik pada 

lingkungan alami (natural environment) maupun pada lingkungan buatan (build 

environment). Melalui kegiatan di ruang bermain anak, maka secara umum dapat 

memberikan manfaat bagi anak khususnya dalam melatih kemampuan konsentrasi, 

melatih kemampuan sensor motorik, melatih anak bersosialisasi dan meningkatkan 

rasa kepercayaan diri. 

Dalam menjamin terpenuhinya hak anak untuk bermain, pemanfaatan waktu 

luang dan kegiatan budaya, ada tantangan yang berkaitan dengan ruang bermain 

anak dan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat antara lain: 

1. Kurangnya pengakuan dan pemahaman terhadap pentingnya bermain dan 

rekreasi; 

2. Lingkungan fisik dan sosial yang tidak aman dan berbahaya; 

3. Keterbatasan akses anak terhadap ruang bermain anak. Contoh, sebagian anak 

terpaksa bermain ditempat yang tidak selayaknya, antara lain: 

a. Sungai yang tidak higienis; 

b. Selokan/drainase; 

c. Tempat yang tidak cukup penerangan. 

4. Kejahatan dan kekerasan, tawuran, konflik sosial, narkoba, geng kekerasan, 

penculikan, perdagangan anak dan pornografi yang meresahkan masyarakat 

didominasi oleh remaja atau orang dewasa yang agresif dan pelaku kekerasan 

terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, serta tidak 

mendapatkan pengawasan dari orang dewasa; 

5. Kurangnya ruang bermain anak yang bersifat gratis pada fasilitas publik;  
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6. Kesulitan mempromosikan komunikasi antara generasi tua dan muda untuk 

mendorong pengakuan anak sebagai pemegang hak dan pentingnya beragam 

ruang komunitas di wilayahnya yang dapat mengakomodasi kebutuhan bermain 

dan berekreasi untuk semua anak; 

7. Kesulitan untuk menyeimbangkan risiko dan keselamatan; 

8. Pendidikan usia dini yang lebih fokus pada target akademik dan pembelajaran 

formal; 

9. Kurangnya investasi budaya dan seni kepada untuk anak; 

10. Pameran, drama, dan acara pada umumnya lebih terfokus pada kepentingan 

orang dewasa sehingga anak kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam 

perencanaan konten, desain, lokasi, dan bentuk; 

11. Meningkatnya peran media elektronik yang tidak terkendali dapat mengurangi 

waktu anak untuk bermain aktif, berekreasi, dan terlibat dalam kegiatan budaya 

dan seni; 

12. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat 

melemahkan partisipasi anak dalam kehidupan budaya dan seni tradisional 

masyarakat. 

Oleh sebab itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu menyelesaikan tantangan 

tersebut dengan menyusun kebijakan “Standar Ruang Bermain Anak”. Surat Edaran 

Menteri PPPA Nomor 586 tahun 2019 tentang Pengembangan Ruang Bermain 

Ramah Anak (RBRA) dan pedoman standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak 

(RBRA). Menjadi kebijakan yang mendasari terwujudnya RBRA di daerah. 

6.1. Pentingnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 

Seperti dijelaskan sebelumnya, hak anak untuk pemanfaatan waktu luang 

dan kegiatan budaya memberi dampak yang signifikan dalam kehidupan anak. 

Jika pemanfaatan waktu luang ini tidak disalurkan melalui kegiatan positif 

dan di lokasi yang tepat, dampak negatif tidak saja terjadi pada kehidupan 

anak, namun juga kepada kenyamanan dan keamanan lingkungan sosial 

masyarakat. Beberapa kelompok anak muda di tanah air belum memafaatkan 

waktu luang dengan baik dan positif, dengan menunjukkan jati diri mereka 
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melalui tindakan-tindakan kekerasan atau yang menjurus kepada kekerasan, 

misalnya kelompok (geng) Klitih dan geng motor. Melalui disain dan 

konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok anak muda 

tersebut, RBRA dapat menjadi alternatif wadah terbaik untuk pemanfaatan 

waktu luang mereka melalui bermain atau berekreasi.  

Di samping itu, pentingnya RBRA juga dapat dilihat dari manfaat 

langsung untuk mengembangkan 4 kecerdasan anak sebagaimmana dijelaskan 

berikut ini:    

1. Mengembangkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan (IP) - melalui 

berbagai informasi yang tertulis pada papan yang berada di dalam dan 

sekitar area RBA. Contoh tulisan pada papan vegetasi: Pohon Kamboja 

Putih/ White Plumeria; 

2. Menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial (ES) - perilaku sopan 

santun, etika, sikap patuh terhadap peraturan dan sikap waspada dan 

kehati-hatian - melalui pematuhan terhadap berbagai aturan yang tertulis 

pada papan yang berada di dalam dan sekitar area RBA. Contoh tata tertib: 

Antri Dalam Menggunakan Alat/ Perabot Bermain; 

3. Mengembangkan kecerdasan motorik dan keterampilan (MT) serta daya 

simpatis dan asimpatis (reflek) sekaligus menjaga kesehatan dan 

kebugaran - melalui berbagai alat/ perabot yang berada ada area RBA. 

Contoh tulisan pada papan perabot: Jungkat-Jungkit. Manfaat 

memperkuat otot kaki; 

4. Mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa (KB) - melalui 

interaksi sesama pengguna RBA. Contoh Tulisan pada papan; Anak-anak 

saling kenalan dong biar banyak temannya. 
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Gambar 12 Skema Sertifikasi RBA 
 

Sumber: Pedoman standardisasi dan sertifikasi RBRA, 2020 

 

Prinsip dalam ruang bermain anak mencakup beberapa hal, yaitu gratis, 

non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan 

selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, sehat, dan asuransi. 

 

6.2. Instrumen Penilaian Ruang Bermain Anak 

a. Gambaran Umum Instrumen Penilaian Peringkat RBA 

1. Instrumen penilaian peringkat RBA adalah serangkaian indikator 

dan/atau perameter yang disusun dalam borang/formulir;   

2. Setiap indikator dalam instrumen penilaian memiliki penjelasannya; 

3. Setiap indikator penilaian memiliki bobot nilai; 

4. Penjumlahan akhir dari bobot nilai tersebut yang akan menentukan 

peringkat RBA; 

5. Ada beberapa indikator penilaian dalam kelompok persyaratan, 

khususnya dalam hal persyaratan keselamatan, yang merupakan 

perihal yang wajib/mutlak dipenuhi oleh RBA, dan apabila 

persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka RBA yag dinillai tersebut 

tidak berhak mendapatkan peringkat, walaupun hasil akhir 

penilaiannya tinggi; 

2020 
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6. Di dalam borang instrumen penilaian tersebut persyaratan mutlak 

yang disampaikan pada poin 5 diberi warna merah; 

7. Audit RBA dilakukan untuk RBA di dalam ruangan (indoor) dan RBA 

di luar ruangan (outdoor). 

8. RBA yang dinilai adalah RBA yang berada pada ruang publik dan 

untuk publik. Wahana semacam Dufan dan sejenisnya mempunyai 

standar penilaian tersendiri. 

 

b. Kesesuaian, Nilai dan Peringkat Ruang Bermain Anak 

1. Peringkat RBA terbagi atas beberapa tingkatan berdasarkan 

kesesuaian dengan persyaratan: 

Tabel 3 Persentase Kesesuaian Persyaratan Berdasarkan Peringkat 

NO PERSENTASE (%) 
KESESUAIAN 

NILAI 
TOTAL 

PERINGKAT 

1 45% sampai dengan 50% 199 – 225 RBA Pratama 

2 51% sampai dengan 60% 226 – 265 RBA Madya 

3 61% sampai dengan 69%  266 – 305 RBA Nindya 

4 70% sampai dengan 80% 306 – 355 RBA Utama 

5 81% sampai dengan 100% 356 – 455 RBRA 

Sumber: Pedoman standardisasi dan sertifikasi RBRA, 2020 

2. Apabila mendapatkan nilai merah, maka RBA tersebut mendapatkan 

skor/nilai, tetapi tidak mendapatkan peringkat. RBA harus diperbaiki 

terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan peringkat. 
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c. Komponen Persyaratan Instrumen Penilaian Beserta Nilai/ 

Skornya 

Tabel 4 Komponen Persyaratan Instrumen Penilaian beserta 

Nilai/Skornya 

NO PERSYARATAN 
NILAI 

MAKSIMAL 

NILAI PERSYARATAN 
WAJIB YANG HARUS 

DIPENUHI 

1 Lokasi  40 30 

2 Pemanfaatan  15 10 

3 Kemudahan 45 20 

4 Material 15 5 

5 Vegetasi 20 1 

6 Pengkondisian 
Udara/Penghawaan 

10 5 

7 Peralatan/ perabotan 
Bermain 

125 58 

8 Keselamatan 25 12 

9 Keamanan 40 18 

10 Kesehatan dan 
Kebersihan 

35 11 

11 Kenyamanan 15 5 

12 Pencahayaan 15 0 

13 Pengelolaan  55 24 

Total 455 199 
Sumber: Pedoman standardisasi dan sertifikasi RBRA, 2020 

Keterangan:  

1. Kolom yang berwarna merah artinya persyaratannya wajib untuk 

dipenuhi  

2. Apabila persyaratannya tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 

persyaratan, maka RBA tersebut tidak layak untuk mendapatkan 

sertifikasi, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat yang dipasang 

pada papan sertifikasi 

3. Sertifikasi akan didapatkan apabila kekurangan persyaratan sudah 

dipenuhi dengan melalui peninjauan oleh Tim Penilai. 

Ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang 

mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, 

terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam 
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situasi dan kondisi diskriminatif. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di 

lingkungan alami dan lingkungan buatan. 

 

Tabel 5 RBRA di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2021 

Jumlah 
RBA 

Jumlah di 
Provinsi 

Jumlah di 
Kab/Kota 

Keterangan 

 27 153 Sosialisasi RBRA 
39 - 30 RBA yang mendapatkan 

pendampingan online 
62 1 61 RBA yang terstandardisasi 
54 1 53 RBA yang tersertifikasi 
26 1 25 RBRA yang di surveillance 

audit 

 

Training of auditor dilakukan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, 

antara lain: 

1. Jakarta Pusat (RPTRA Kenanga Cideng) 

2. Jakarta Utara (RPTRA Penjaringan Indah) 

3. Jakarta Selasa (RPTRA Baung) 

4. Jakarta Barat (RPTRA Kalijodo) 

5. Jakarta Timur (RPTRA Bambu Petung) 

6. Kepulauan Seribu (RPTRA Tanjung Timur Pulau Panggang) 

 

7. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) 

RASS merupakan salah satu indikator dalam klaster 2 Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA). Penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman 

dan selamat. Aman berarti terlepas dari gangguan kriminalitas, pelecehan, dan 

kejahatan seksual. Selamat berarti terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas 

selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Indikator keberhasilan 

sarana dan prasarana dari penyediaan fasilitas RASS yang harus dipenuhi antara 

lain adanya zebra cross, trotoar ramah anak, jalur sepeda, peta jalan siswa aman 

dan selamat, zona selamat sekolah (ZOSS) dan rambu, bus sekolah, perahu dan 

dermaga ramah anak, rekayasa lalu lintas, petugas ramah anak, keluarga pelopor 

Perdagangan besar, eceran, 

reparasi dan perawatan 

kendaraan 

Industri Pengolahan  

81.701 

1.960 

Sumber: Statistik PAUD, Kemendikbud, 2018 

2. Koordinasi dan sinergi antar 

Satker Deputi di Kemen PPPA 
3. Koordinasi dengan Kemen 

BUMN 
4. Monev → melibatkan APSAI 
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dan pelapor (2P), serta anak pelopor dan pelapor (2P). RASS telah berjalan dengan 

berkolaborasi bersama 17 Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha. 

 

Gambar 13 Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015-2018 

 

Data korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 sampai dengan 2018 

menjadi dasar dari pelaksanaan program RASS dan seberapa pentingnya program 

ini untuk diadopsi oleh masing-masing pemerintah daerah di provinsi dan 

kabupaten/kota.  

 

 

Gambar 14 Jumlah SDM Terlatih RASS Tahun 2015-2019 
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328 328 328 328
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        Total 1302 orang terlatih RASS 
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Dalam melaksanakan program RASS dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang 

terlatih dan paham mengenai apa itu RASS dan prinsip indikator yang termuat di 

dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Sehingga KemenPPPA telah melatih 1.302 orang 

yang dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kebijakan 

pengembangan RASS di sekolah sudah dilaksanakan oleh 20 daerah dan 

pengembangan RASS dengan dunia usaha sudah dilaksanakan oleh 6 daerah. 

Pengembangan Transportasi Angkutan Umum Massal Ramah Anak sudah 

dilaksanakan oleh 3 daerah. 
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BAB IV 

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DASAR DAN 

KESEJAHTERAAN 

 

1. Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan melalui Pelayanan Ramah Anak 

di Puskesmas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 8 tentang Perlindungan Anak 

menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Upaya 

kesehatan anak perlu dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan 

berkesinambungan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan 

belas) tahun. 

Permasalahan kesehatan di Indonesia masih memiliki tugas yang harus 

diselesaikan. Kesehatan dan kesejahteraan anak secara substansial berdasarkan 

trend angka kematian anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan.  Pada tahun 

2020, dari 28.158 kematian balita, 72,0% (20.266 kematian) di antaranya terjadi 

pada masa neonates (DirKesga melalui komdat.kesga.kemkes.go.id) dengan 

penyebab kematian terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR) 

selain itu pneumonia, penyakit bawaan dan diare menjadi penyebab kematian 

utama pada anak usia dini selain komplikasi neonatroium, kelainan kongenita, 

infeksi.  Bayi baru lahir sangat rentan terhadap penyakit, 1 dari 30 anak meninggal 

sebelum mencapai usia lima tahun dengan rentang 1 dari 10 di beberapa kabupaten 

di Indonesia bagian Timur. 4  

Kematian bayi baru lahir selaras dengan kesehatan ibu hamil. Tingkat 

kematian bayi baru lahir, anak dan ibu memperlihatkan indikasi terhadap adanya 

kesenjangan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selama periode periode 1991-

2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup terlihat kecenderungan 

penurunan angka kematian ibu namun masih belum mencapai target MDGs sebesar 

102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. 

 

 
4 https://www.unicef.org/indonesia/id/kesehatan 
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Gambar 15 Angka Kematian Balita dan Penyebab Kematian Neonatal 

 

Penyebab sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 dikarenakan 

perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 

kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Terlihat bahwa 

akses pelayanan kesehatan serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

terlatih perlu dimaksimalkan.  

 

Gambar 16 Angka Kematian Ibu di Indonesia Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 1991-

2015 

 

Gambar di atas menyajikan cakupan persalinan di faslitas kesehatan di 34 

provinsi pada tahun 2020, hal ini menggambarkan persalinan ibu yang ditolong 

oleh tenaga kesehatan diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan 

menjamin ibu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Terlihat 

bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 99,6%, sedangkan 

Maluku memiliki capaian terendah sebesar 31. Provinsi dengan capaian tertinggi 
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umumnya berada di wilayah Barat sementara provinsi dengan capaian rendah 

sebagian besar berada di wilayah Timur. Pemerintah perlu melakukan upaya 

peningkatan kualitas terhadap pelayanan kesehatan melalui strategi perencanaan 

program dan penyediaan fasilitas serta sarana prasarana kesehatan bagi ibu, anak 

dan bayi terutama bagi wilayah yang sulit dijangkau.  

 

Gambar 17 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi 

Tahun 2020 

 

Berdasarkan hal tersebut, penyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi 

ibu hamil serta anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat menjadi tanggung 

jawab terpenting bagi pemerintah. Tanpa mengesampingkan kesehatan ibu dimana 

pelayanan pemenuhan hak anak dimulai dari anak berada dalam kandungan. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif dan berorientasi kepada 

pemenuhan hak anak yaitu penyediaan pelayanan kesehatan yang ramah anak 

dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.  
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Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai upaya kesehatan perseorangan 

dengan mengutamakan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya bertempat sesuai dengan wilayah kelurahan 

atau kecamatan adalah Puskesmas5. Puskesmas menjalankan kewajiban atau 

kebijakan dalam pembangunan kesehatan dan memberikan pelayanan peningkatan 

kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan. Puskesmas berperan 

dalam pemberdayaan orangtua/keluarga dan masyarakat agar paham dan mampu 

memenuhi hak kesehatan anak, menjadi pusat informasi kesehatan bagi 

orangtua/keluarga maupun anak dan memberikan dukungan agar dapat 

mempraktikkan pengetahuan kesehatan dalam kehidupan.  

Puskesmas dengan pelayanan yang ramah anak melakukan pemenuhan, 

perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip 

perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak 

hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap 

pendapat anak. Puskesmas Ramah Anak termasuk dalam indikator Kabupaten/Kota 

Layak Anak.  

Upaya pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak ini didukung dengan adanya 

Surat Edaran Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 2KPPPA/Dep.IV/03/2012, Nomor 

HK.03.03/MENKES/136/2016, Nomor 440/4769/SJ tentang Pengembangan 

Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat terkait tentang kewajiban 

pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan 

yang komprehensif bagi anak sehingga setiap anak memperoleh derajat kesehatan 

yang optimal sejak dalam kandungan. 

Pada tanggal 2 Maret 2020 merupakan awal masuknya kasus corona Covid-19, 

penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Pemerintah menetapkan penyakit 

tersebut sebagai pandemi dan melakukan beberapa perubahan kebijakan dalam 

penanggulangan Covid-19. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap program-

program keasdepan. Re-focusing anggaran untuk penanganan covid-19 serta sistem 

 
5 Profil Kesehatan 2020 
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kerja yang berubah sangat mempengaruhi upaya pencapaian sasaran dan 

pemenuhan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perlu 

disesuaikan dengan kebijakan nasional tersebut.  

Pada tanggal 2 Maret 2020 merupakan awal masuknya kasus corona Covid-19 

kemudian pemerintah menetapkan sebagai pandemi sehingga dilakukan beberapa 

perubahan kebijakan. Program dan sistem kerja berubah dan mempengaruhi upaya 

pencapaian sasaran serta pemenuhan indikator kinerja sehingga memerlukan 

penyesuaian terhadap kebijakan nasional tersebut.  

Target Puskesmas dengan pelayanan ramah anak pada tahun 2020 sebanyak 

2000 puskemas dari Puskesmas yang tersebar di Indonesia (Data sampai dengan 

Desember 2020 adalah 10.205 puskesmas6). Selama tahun 2020, Puskesmas yang 

telah menginiasi pelayanan menjadi pelayanan ramah anak sebanyak 2.518 

sehingga telah melampaui target yang ditetapkan, kemudian di tahun 2021, terjadi 

peningkatan menjadi 3.191 puskesmas ramah anak yang berada di 274 kab/kota 34 

provinsi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 18 Peta Persebaran Puskesmas Ramah Anak di Indonesia 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
 

 
6 Profil Kesehatan, 2020 
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Gambar 19 Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Puskesmas dengan Pelayanan 
Ramah Anak 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

 

Gambar 20 Perkembangan Jumlah PRAP Tahun 2015-2021 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
 

Gambar di atas memperlihatkan jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki 

puskesmas dengan pelayanan ramah anak tersebar di 274 kab/kota (53,30%) pada 

34 provinsi di Indonesia. 

Perkembangan jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas meningkat 

setiap tahunnya. Perkembangan PRAP dari tahun 2020 ke tahun 2021 sekitar 673 

puskesmas dan penambahan 41 Kabupaten/kota baru yang menginisiasi PRAP di 

tahun 2021. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah tetap berusaha 

Dari total 

10.205 

Puskesmas 

di 

Indonesia 
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melakukan upaya dalam hal pelayanan yang ramah anak di Puskesmas walaupun di 

masa pandemi. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak memerlukan kerjasama 

tim yang saling mendukung, Kepala Puskesmas bertanggung jawab sebagai 

Koordinator Tim Pengembangan Puskesmas Ramah Anak, yang memiliki tugas 

menyerasikan, menggerakkan dan mengintensifkan upaya pemenuhan hak 

kesehatan di wilayah kerjanya.  

Program pengembangan dan monitoring Pelayanan Ramah Anak di 

Puskesmas pada tahun 2020 sampai dengan 2021 antara lain:  

1.1 Advokasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas 

Advokasi terhadap penerapan model pelayanan ramah anak di puskesmas 

dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia. Bimbingan Teknik dilakukan 

dengan peserta dari puskesmas, dinas kesehatan kab/kota, dinas PPPA 

kab/kota, bappeda, dinas/lembaga terkait lainnya. Narasumber dalam 

bimbingan Teknik tersebut dari pusat dalam hal ini Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan daerah 

dari Dinas Kesehatan serta Dinas PPPA. Materi yang disampaikan antara lain 

terkait KLA, Petunjuk Teknis PRAP, Kebijakan Perlindungan Anak di Daerah 

serta Kebijakan Pelayanan Kesehatan yang Ramah Anak di daerah. 

Pelayanan kesehatan yang ramah anak merupakan suatu sistem yang 

terdiri dari berbagai komponen dan saling terkait satu sama lainnya. 

Komponen untuk memenuhi pelayanan ramah anak di puskesmas antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia; 2. Sarana, prasarana dan lingkungan; 3. Pelayanan; 

4. Pengelolaan; 5. Partisipasi anak; 6. Pemberdayaan masyarakat. 

Indikator pembentuk pelayanan ramah anak di puskesmas sebanyak 15 

indikator yaitu: 1. SDM terlatih KHA; 2. Media dan materi KIE; 3. Ruang 

konseling anak; 4. Ruang tunggu/bermain anak; 5. Ruang ASI; 6. Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR); 7. Sanitasi Lingkungan; 8. Sarpras disabilitas; 9. 

Cakupan ASI Ekskulsif; 10. PKPR; 11. Mampu tatalaksana KTA; 12. Data anak 

terpilah; 13. Pusat Informasi; 14. Menampung suara anak; 15. Penjangkauan 

Kesehatan. 
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1.2 Bantuan Sarana dan Prasarana Ruang Tunggu/Bermain Anak 

Pemberian bantuan sarana dan prasarana menjadi strategi dalam 

penguatan dan pengembangan PRAP. Pemberian bantuan dilaksanakan sejak 

tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan jumlah total penerima sebanyak 295 

puskesmas. Bantuan yang diberikan berupa matras puzzle, set kursi dan meja 

plastik, pagar pembatas, perosotan, kuda goyang dan alat permainan edukatif 

lainnya untuk menciptakan ruang tunggu/bermain anak di puskesmas. 

 

Gambar 21 Bantuan Sarpras Ruang Tunggu/Bermain Anak Tahun 2016-2019 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

1.3 Pelatihan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas 

 

 

Gambar 22 Peta Persebaran Pelatihan PRAP bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi 
Tahun 2016-2021 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
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Gambar 23 Daftar Provinsi Peserta Pelatihan PRAP bagi Tenaga Kesehatan Tahun 
2016-2021 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Gambar di atas menunjukkan daerah yang telah diadvokasi penerapan 

Model PRAP semakin tersebar secara bertahap di 34 provinsi pada tahun 2016 

sampai tahun 2021. 

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu komponen dan indikator 

pembentuk dalam pemenuhan pelayanan ramah anak di puskesmas, maka 

sumber daya terlatih PRAP serta Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi penentu 

yang penting. Pelatihan PRAP bagi tenaga kesehatan sudah dilaksanakan sejak 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah tenaga kesehatan yang 

telah dilatih sebanyak 3.511 nakes. Selama tahun 2021, pelatihan dilakukan 

secara daring/online dengan jumlah peserta 234 orang.  

 

Gambar 24 Tenaga Kesehatan yang Terlatih PRAP Tahun 2016-2021 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
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1.4 Bimbingan teknis Konvensi Hak Anak dan PRAP 

Strategi peningkatan dan penguatan pelayanan ramah anak di puskesmas 

dengan melakukan pelatihan KHA khususnya Klaster Kesehatan dan 

Kesejahteraan KLA awalnya dilakukan pada tahun 2019 di Bogor dan Bekasi. 

Pelatihan ini menghadirkan narasumber fasilitator dari Yayasan Bahtera dan 

YKAI yang diikuti oleh 23 orang Dinas PPPA Provinsi/Kab/Kota dan 66 orang 

Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota serta 9 Puskesmas Provinsi. Pada tahun 

2020 dan 2021 kegiatan menjadi Bimbingan Teknis KHA dan PRAP yang 

dilakukan secara daring kepada undangan 34 Provinsi. 

Tahun 2020 sampai tahun 2021, pandemi menjadi pelajaran yang sangat 

berharga, semua program kegiatan bertransformasi dari offline menjadi online 

secara ketercapaian target berdampak positif. Kegiatan online menjadikan 

target dapat lebih tercapai dalam satu kali kegiatan. Secara kuantitas jumlah 

peserta melebihi target namun pengukuran secara kualitas mengalami 

kesulitan dikarenakan banyak kendala baik kesulitan teknis maupun non 

teknis terutama pemahaman peserta yang tidak dapat terukur secara 

maksimal.  

 

Gambar 25 Bimtek KHA dan PRAP Tahun 2020 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
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Gambar 26 Bimtek KHA dan PRAP Tahun 2020 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
 

Bimbingan teknis Konvensi Hak Anak dan PRAP di tahun 2020 dan tahun 

2021 dilakukan secara daring. Materi yang disampaikan adalah pemenuhan 

hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan anak dalam upaya mewujudkan 

KLA, PRAP, Best Practice Pelaksanaan PRAP dan KHA Klaster 1-5, Kebijakan 

PRAP. Narasumber dalam pelatihan tersebut antara lain pemerhati anak, 

kepala puskesmas dan narasumber internal dari KemenPPPA. Bimtek diikuti 

oleh Dinas PPPA dan Dinas Kesehatan dari Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Kemen PPPA juga memiliki Komunikasi Informasi dan Edukasi berupa 

video dan flyer terkait kebijakan Puskesmas Ramah Anak yang dapat menjadi 

sumber informasi bagi masyarakat. 

1.5 Kerjasama Antar K/L dalam Pengembangan dan Pemantauan PRAP 

Sepanjang tahun 2020, KemenPPPA melakukan proses kerjasama dengan 

mitra kementerian/Lembaga dalam upaya pemenuhan hak anak antara lain:  

1. MOU KemenPPPA dengan KPI tentang Perlindungan Perempuan dan 

Anak dibidang Penyiaran yang melakukan intervensi melalui SRA, PRAP, 

PKA dan RIRA 

2. MOU dan PKS KemenPPPA dengan BPOM tentang Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dibidang Pengawasan Obat dan Makanan  
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3. MOU dan PKS tentang Pencegahan dan Penanggulangan Napza di Satuan 

Pendidikan Ramah Anak 

1.6 Rencana Pengembangan PRAP 

Rencana Pengembangan PRAP pada tahun berikutnya akan diadakan 

kembali pelatihan KHA dan kebijakan PRAP dengan jangkauan peserta yang 

lebih luas, dan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran berbasis 

elektronik (e-learning) yang mudah dan efektif. Adapun dalam meningkatkan 

dan mengembangkan kualitas PRAP akan diadakan Standardisasi PRAP. 

 

2. Pemenuhan Hak Anak Atas Kesejahteraan Melalui Model Program 

Kampung Anak Sejahtera 

Kesejahteraan merupakan kelanjutan dari kesehatan. Pentingnya menjaga 

kesehatan dengan mengutamakan perilaku promotif-preventif dibandingkan kuratif 

menjadi awal dari kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi unsur yang tidak 

terpisahkan dari kesejahteraan. Pemenuhan hak anak atas kesejahteraan 

mempengaruhi perkembangan anak dan dipengaruhi oleh lingkungan anak 

dibesarkan. 

Konvensi Hak Anak mengamanatkan pada pemerintah dan masyarakat akan 

pentingnya memenuhi hak-hak anak, untuk menjamin kesejahteraan anak serta 

menyiapkan generasi penerus yang berkualitas7. Menurut Undang-Undang Nomor 

4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, definisi kesejahteraan anak adalah suatu 

tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial8.  

Salah satu masalah ancaman yang serius bagi perkembangan anak adalah isu 

stunting yang memerlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan data Survei Status 

Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia 

mencapai 27,7%. Artinya, sekitar satu dari empat anak balita (lebih dari delapan 

juta anak) di Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut masih sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%. Seperti telah 

disampaikan sebelumnya, perkembangan anak secara komperehensif dimulai dari 

 
7 IKK 2018 
8 UU No 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak 
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dalam kandungan sampai dia dilahirkan. Anak harus terpenuhi nutrisinya sejak 

1000 HPK, dari sejak dalam kandungan hingga 2 tahun. Tidak hanya nutrisi untuk 

pertumbuhan otak dan organ-organ tubuhnya namun juga membutuhkan stimulasi 

dari lingkungan, perlindungan keluarga dan evaluasi melalui buku KIA.  

Defisiensi lingkungan menjadi salah satu penanda terjadinya masalah pada 

anak. Pengasuhan keluarga, proteksi imunisasi, kebersihan dan sanitasi di rumah 

merupakan faktor penting bagi anak. Upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan 

dan kesejahteraan juga diintervensi melalui program-program yang difokuskan 

pada peningkatan kualitas hidup anak dalam kaitannya dengan kondisi kesehatan 

dan pemenuhan kesejahteraan anak melalui Program Kampung Anak Sejahtera. 

Program Kampung Anak Sejahtera selanjutnya disebut KAS berfokus pada 

beberapa kegiatan promosi kesehatan dan peningkatan gizi di masyarakat dalam 

upaya pencegahan stunting. KAS merupakan program kolaborasi KemenPPPA 

bersama Foodbank of Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan peran 

keluarga dalam memenuhi hak ksejahteraan anak melalui kegiatan penguatan 

pengetahuan serta keterampilan di bidang pangan dan gizi untuk tumbuh kembang 

anak. Peningkatan peran Keluarga sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat 

merupakan sumber Pendidikan bagi anak untuk belajar dan berkembang. 

Kolaborasi penyatuan potensi dari stakeholder melalui berbagai kegiatan gizi dan 

pangan antara lain peran keluarga dan advokasi melalui program PUSPAGA dan 

pendampingan masyarakat melalui pembentukan relawan dalam pelaksanaan 

program FOI.  

Model KAS diinisiasi sejak tahun 2018, pada 4 (empat) Kabupaten Bogor, 

Pandeglang, Magelang, Sidoarjo kemudian berlanjut pada tahun 2019 di 4 (empat) 

kabupaten, yaitu Kabupaten Subang, Kulonprogo, Wonosobo, Grobogan. Kegiatan 

yang dilakukan pada KAS antara lain: pengolahan bahan pangan lokal, pelatihan 

dan edukasi terkait gizi dan kesehatan, pelatihan kesehatan reproduksi, serta 

penguatan peran keluarga.  
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Gambar 27 Tahapan Pelaksanaan Program dan Piloting KAS 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Pada tahun 2020, lokasi piloting KAS yang rencana akan dikembangkan tidak 

dapat terlaksana dikarenakan pandemi Covid-19. Program dilanjutkan dengan 

melakukan evaluasi dan kajian terhadap model KAS di 8 kabupaten pada 4 provinsi 

tersebut bekerjasama dengan perguruan tinggi. 

Hasil evaluasi terhadap perkembangan status gizi balita pada 4 wilayah KAS 

pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat 

terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 28 Perkembangan Status Gizi Balita 4 Wilayah KAS Berdasarkan Kartu Menuju 
Sehat (BB/U) Tahun 2018-2019 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Perubahan perilaku masyarakat menjadi terbentuk lebih baik dengan adanya 

model KAS tersebut, yaitu:  

1. Preferensi konsumsi sayuran, buah dan susu anak-anak meningkat 

Salah satu faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia antara lain kurang 

konsumsi sayur dan buah. Persentase anak yang tidak mengonsumsi sayur 

sebanyak 45,6% (Riskesdas, 2018). Indonesia memiliki beragam sayur-sayuran 
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dan buah-buahan lokal yang bernilai nutrisi baik bagi kesehatan, namun dalam 

kenyataannya masyarakat Indonesia tergolong minim mengonsumsi sayur-

sayuran dan buah-buahan melalui KAS perilaku masyarakat menjadi lebih baik. 

2. Masyarakat menjadi lebih peduli dengan anak-anak sekitarnya 

Penanggulangan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, 

peran dari masyarakat terutama keluarga sangat diperlukan. Jika masyarakat 

sudah peduli dengan lingkungan sekitar, diharapkan dampak buruk dari 

stunting dapat tertanggulangi sejak dini. 

3. Orang tua menjadi lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya 

Salah satu pencegahan stunting yang berperan sangat penting adalah pola asuh 

orangtua. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait 

bahaya stunting dan cara pencegahannya agar masyarakat terutama yang telah 

menjadi orangtua dapat berperan dalam mencegah stunting sejak dini.  

4. Makanan lokal menjadi sumber makanan utama masyarakat 

Pemberian makanan yang bersumber pada makanan lokal menjadi salah satu 

intervensi gizi yang spesifik dalam menekan prevalensi stunting, Sumber 

pangan lokal memiliki zat gizi makro dan mikro yang bermanfaat bagi bayi dan 

ibu hamil.9 

Tantangan yang perlu dihadapi selanjutnya antara lain:  

1. Keterlibatan pemimpin di wilayah tersebut dalam mendukung keberlanjutan 

program (sustainability) 

2. Resource untuk keberlanjutan program KAS baik dari pendanaan maupun 

sumber daya manusianya 

Program dan strategi yang perlu dilakukan selanjutnya:  

1. KAS perlu bekerjasama dengan Lembaga yang sudah dibentuk di wilayah 

seperti PAUD dan Posyandu serta menguatkan sarana dan prasarana 

Pendidikan gizi melalui KIE, buku KIA, PMT dan tablet Fe 

2. Meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam upaya perbaikan gizi 

anak berbasis kearifan lokal 

 
9 https://mediaindonesia.com/humaniora/220348/cegah-stunting-dengan-pangan-lokal 

 

https://mediaindonesia.com/humaniora/220348/cegah-stunting-dengan-pangan-lokal
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3. Meningkatkan akses anak balita dan ibu hamil terhadap layanan kesehatan dan 

jaring pengaman sosial 

4. Pelatihan secara publik dengan media dan audience yang luas sehingga bisa 

menjangkau masyarakat yang lebih optimal 

Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pada tahun 2020, pada 2021 

dilaksanakan kunjungan dan sosialisasi KAS di delapan lokus yang melibatkan 

berbagai K/L dan praktisi. 

 

Gambar 29 Lokasi Sosialisasi dan Monitoring KAS Tahun 2021 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
 

Dalam upaya pengembangan KAS dan menjalin Kerjasama dengan program 

serupa yang berbasis desa, pada tahun 2021 dilaksanakan konvergensi penurunan 

stunting melalui KAS. Kerjasama dilaksanakan bersama BKKBN sebagai lead dari 

penurunan stunting serta Bersama Perkadis dan Persagi. 

Rangkaian kegiatan konvergensi penurunan stunting tahun 2021, antara lain: 

1. Diskusi internal Kemen PPPA membahas kegiatan percepatan penurunan 

stunting dan identifikasi kegiatan relevan; 

2. Pertemuan dengan para Deputi dari BKKBN; 

3. Pertemuan Menteri PPPA dengan Kepala BKKBN untuk memperoleh metodologi 

pencegahan dan penanganan isu-isu strategis dalam percepatan penurunan 

stunting; 

4. Pertemuan teknis untuk antara Kemen PPPA dengan BKKBN untuk 

mempersiapkan aksi bersama dalam percepatan penurunan stunting; 
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5. Pertemuan Kemen PPPA bersama BKKBN dalam acara Bimtek dengan seluruh 

Kepala Dinas PPPAKB provinsi dan kabupaten/kota; 

6. Pertemuan dengan multisektor membahas implementasi percepatan penurunan 

stunting di daerah lokus; 

7. Sosialisasi dan kunjungan ke delapan daerah Lokus KAS. 

 

3. Strategi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Melalui Pelopor dan 

Pelapor (2P) Anak dan Keluarga  

Dalam upaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak dan keluarga 

sebagai bagian dari agen perubahan pemenuhan hak atas kesehatan, maka Kemen 

PPPA memfasilitasi workshop, webinar dan sosialisasi terkait isu-isu Kesehatan ibu 

dan anak dalam menguatkan peran Pelopor dan Pelapor anak dan keluarga.  

3.1. Sosialisasi ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Pembatasan 

Konsumsi GGL bagi Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). 

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 diadakan sosialisasi kepada 33 

Provinsi terkait ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Pembatasan Konsumsi GGL 

bagi Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Tujuan sosialisasi untuk 

meningkatkan peran keluarga dalam pemenuhan hak anak atas ASI Eksklusif, 

gizi seimbang dan pembatasan konsumsi GGL, target daripada sosialisasi ini 

adalah kader PKK, organisasi masyarakat/perempuan/organisasi keagamaan, 

organisasi profesi dan lain-lain. Dari sosialisasi tersebut berhasil membentuk 

sebanyak 2.700 kader. 
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Gambar 30 Sosialisasi ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Pembatasan Konsumsi GGL 
bagi Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Tingkat Provinsi Tahun 2017-2019 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

 

Gambar 31 Jumlah Kader yang Mendapatkan Sosialisasi ASI Eksklusif, Gizi 
Seimbang, dan Pembatasan Konsumsi Tingkat Provinsi Tahun 2017-2019 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Pada tahun 2021 kembali diadakan webinar terkait Pemberian ASI sebagai 

Langkah strategis Melindungi dan Menyehatkan Ibu dan Anak, melalu zoom 

meeting dan streming youtube Kemen PPPA. Kemen PPPA mengundang 

narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Praktisi Dokter Konselor 

Menyusui dan dari influencer ASI. 
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Gambar 32 Webinar Pemberian ASI Langkah Strategis Melindungi dan Menyehatkan 
Ibu dan Anak 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

3.2. Sosialisasi Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak 

sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) 

Sosialisasi ini diberikan sebagai upaya edukasi tentang tentang pentingnya 

menjaga kesehatan reproduksi dan bahaya rokok pada anak sebagai pelopor 

dan pelapor (2P). Dengan tujuan Meningkatkan peran anak sebagai pelopor 

dan pelapor dalam mengampanyekan pentingnya menjaga Kesehatan 

reproduksi dan bahaya rokok. Adapun target daripada sosialisasi adalah 

Forum Anak Daerah, Siswa-siswi SMP/MTs/Sederajat dan Siswa-Siswi 

SMA/MA/Sederajat.  
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Gambar 33 Sosialisasi Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak sebagai 
Pelopor dan Pelapor (2P) Tingkat Provinsi Tahun 2017-2019 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

 

Gambar 34 Jumlah Anak yang Mendapatkan Sosialisasi Bahaya Rokok dan Kesehatan 
Reproduksi Tingkat Provinsi Tahun 2017-2019 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

3.3. Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) 

Webinar ini dilaksanakan secara daring selama tiga hari. Setiap harinyan 

membahas topik yang berbeda dengan narasumber ahli dibidang masing-

masing serta melibatkan Forum Anak. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 

tahun 2020 dan 2021. Adapun tema dan materinya adalah Kesehatan Jiwa 
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Terjaga Tanpa Rokok dan Narkoba; Jaga Kesehatan Diri dan Lingkungan di 

Masa Pandemi; Tangkal Virus dengan Cukup Nutrisi dan Makanan Bergizi. 

 

Gambar 35 Rangkaian Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) 
Tahun 2021 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

3.4. Webinar Sosialisasi 2P Anak dalam Penanggulangan Covid-19: 

Perspektif Perlindungan Anak 

Pandemi Covid-19 tak sedikit yang menyerang dan memakan korban dari 

anak-anak, sehingga pada tahun 2021 diadakan sosialisasi 2P dalam 

penanggulangan Covid-19. Kegiatan ini bertujuan untuk edukasi kepada para 

anak-anak dan keluarganya untuk lebih waspada dalam pencegahan Covid-19. 

 

Gambar 36 Webinar Sosialisasi 2P Anak dalam Penanggulangan Covid-19: Perspektif 
Perlindungan Anak 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 
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BAB V 

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU 

LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 

 

Anak merupakan potensi terbesar bangsa yang harus menjadi prioritas 

pembangunan terutama dalam bidang sumber daya manusia, sehingga Indonesia akan 

dapat menjadi bangsa yang berkualitas dan memilik daya saing tinggi di masa depan. 

Hal ini dipertegas dengan kondisi komposisi penduduk usia anak di Indonesia yang 

cukup besar yaitu 1/3 (satu pertiga) dari seluruh penduduk, dimana anak yang berusia 

di bawah 18 tahun berjumlah lebih dari 84,4 juta jiwa atau 31,6% dari total penduduk 

Indonesia. 10 

Besarnya jumlah populasi anak merupakan bonus demografi yang puncaknya 

diprediksi akan terjadi antara tahun 2020–2030, maka pengelolaan bonus demografi 

dan berupaya mencapai Idola 2030 harus dilakukan dengan kesadaran menciptakan 

generasi penerus yang produktif dan memiliki karakter positif dengan menciptakan 

lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak. Lingkungan yang sehat tidak 

hanya bisa tercapai dari kerja pemerintah, namun memerlukan keterlibatan dari 

masyarakat. Keterlibatan ini di antaranya adalah dalam bentuk pengadaan sarana dan 

prasarana, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, dan 

memberikan ruang partisipasi anak11.  

Tingginya jumlah penduduk usia anak ini menjadi dorongan bagi berbagai pihak 

untuk memastikan bahwa anak terpenuhi dan terlindungi haknya dalam berbagai 

bidang, di antaranya adalah pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfataan waktu 

luang dan kegiatan budaya. 

Dalam menciptakan generasi yang unggul, maka upaya pemenuhan hak anak 

harus menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara berbagai komponen yang 

terkait erat satu sama lain yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 

pemerintah daerah dan negara, untuk dapat menjamin dan melindungi anak serta 

memenuhi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

 
10 Profil Anak Indonesia, 2020 
11 Pasal 72 tentang Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan terlindungi pula 

dari kekerasan dan diskriminasi. 12 

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana yang telah diratifikasi melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, secara spesifik telah ditetapkan pula 

Kluster Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, 

yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk: 

1. Mendapatkan pendidikan serta pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupannya 

terutama bagi masa depannya, dimana hal tersebut dapat diperoleh melalui jalur 

formal maupun non formal termasuk pelatihan yang berkualitas tanpa ada 

diskriminasi; 

2. Memiliki waktu beristirahat yang cukup tanpa diberikan beban untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan di luar kewajiban anak terutama kegiatan yang seharusnya hanya 

dilakukan oleh orang dewasa;   

3. Memiliki waktu luang untuk dapat bermain serta berkegiatan yang positif, inovatif 

dan kreatif (PIK) sesuai dengan minat, bakat dan keinginannya tanpa paksaan atau 

pembatasan, secara berimbang dengan kegiatan lain yang mendukung proses 

pertumbuhan dan perkembangannya; dan 

4. Terlibat dalam kegiatan budaya yang didasarkan pada latar belakang asal usulnya 

atau dikembangkan berdasarkan keragaman budaya yang ada di Indonesia tanpa 

ada diskriminasi terhadap suku, ras dan agama apapun. 

Dalam konteks hak anak pada kluster ini, menegaskan bahwa anak berhak untuk 

mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan hingga jenjang yang 

tertinggi dan memperoleh dukungan untuk mengembangkan potensi dirinya 

berdasarkan minat dan bakat dalam konteks kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif 

dalam lingkup keragaman budaya di Indonesia. 

Satuan pendidikan baik formal maupun informal, harus memiliki tanggung jawab 

dalam mendorong dan memberikan pendampingan bagi anak dalam mengembangkan 

diri sesuai minat dan bakat anak serta mempersiapkan anak untuk dapat menjadi anak 

yang tangguh dan bertanggung jawab di masa depan.  Pengembangan potensi anakpun 

 
12 Hak anak sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia serta telah pula dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
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perlu didorong untuk mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati dan 

bekerjasama dalam kehidupan sehari-harinya sehingga siap dan mampu beradaptasi 

dengan baik di masyarakat. 

Kluster ini juga menegaskan tentang pengembangan potensi anak yang perlu 

mendapatkan perhatian bukan hanya dari lingkup terdekatnya, yaitu orangtua dan 

keluarga, namun juga dari berbagai unsur lain termasuk pemerintah dan kolaborasi 

berbagai elemen lain seperti masyarakat, dunia usaha maupun media. Hak menjalani 

waktu luang di masa kanak-kanak banyak diartikan hanya dalam konsep sederhana 

yaitu bermain, namun sesungguhnya dapat dikembangkan dalam arti yang lebih luas 

berupa aktivitas positif, inovatif dan kreatif termasuk kegiatan seni dan budaya, yang 

dapat mengembangkan kemampuan akal dan fisik, peningkatan pengetahuan serta 

membantu anak dalam mengembangkan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan 

emosional (EQ) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut secara 

maksimal. 

 

1. Pendidikan Ramah Anak 

1) Latar belakang 

Pendidikan adalah merupakan bagian dari hak dasar anak yang harus 

dipenuhi terutama untuk memastikan anak mendapatkan masa depan yang 

lebih baik. Selain itu, memberikan kesempatan bagi seorang anak untuk 

memperoleh pendidikan, maka kita sekaligus pula berinvestasi dalam 

pengembangan potensi sumber daya manusia Indonesia untuk menyongsong 

Indonesia Emas di tahun 2045, karena anak adalah merupakan penerus ke 

depan. 

Penegasan hak anak atas pendidikan telah diamanatkan pada Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: 

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakat.  
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(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 

dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 

tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan 

luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan 

pendidikan khusus. 

Anak dalam perkembangannya sangat rentan terpapar isu-isu negatif, 

dimana pengaruhnya akan dapat terbawa hingga dewasa, sehingga anak perlu 

dilindungi dan dipastikan terpenuhi haknya. Hal ini termasuk dalam konteks 

terkait pendidikan, dimana faktor risiko yang mungkin terjadi pada anak cukup 

tinggi, di antaranya yaitu: 

1. Tingginya angka putus sekolah;  

2. Kekerasan di satuan pendidikan; 

3. Perundungan (bullying); 

4. Narkoba dan rokok di sekolah; 

5. Persoalan gizi dan pertumbuhan; 

6. Kesehatan reproduksi; 

7. Siswi hamil/kehamilan yang tidak diinginkan; 

8. Perkawinan usia anak; 

9. Intoleransi; 

10. Tawuran antar pelajar; 

11. Informasi yang tidak layak/pornografi; 

12. Isu radikalisme. 

Kerentanan ini juga dibarengi dengan keprihatinan dari orangtua, 

keluarga dan masyarakat tentang kondisi anak-anak di sekolah yang rawan 

kekerasan, keracunan, kecelakaan, kondisi Gedung yang rawan bencana, 

paparan NAPZA, rokok dan pergaulan yang negatif.  

Selain itu, masih maraknya proses pendisiplinan di sekolah yang 

menggunakan hukuman baik fisik maupun yang mengarah kepada psikis 

berupa tindakan mempermalukan siswa di depan teman-temannya serta 

pendekatan baik guru maupun pihak sekolah lainnya sebagai orang dewasa 
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yang menggunakan paradigma hierarki, sehingga hal ini menimbulkan banyak 

ketidaknyamanan bagi anak dalam proses pembelajaran di sekolah. Kondisi ini 

lebih lanjut diperparah dengan masih minimnya pemantauan dan evaluasi 

regular terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan bagi anak, 

sehingga perbaikan situasi bagi anak masih belum dapat diwujudkan secara 

maksimal.  

Upaya peningkatan kualitas hidup anak yang diwujudkan melalui 

pendidikan, adalah merupakan prioritas utama bagi negara yang melingkupi 

bukan hanya aspek proses belajar mengajar namun juga aspek kesehatan, 

keamanan, kenyamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang 

merupakan bagian dari hak anak yang harus diperolehnya.  

Selain itu banyaknya jumlah anak usia sekolah telah pula meningkatkan 

kepedulian berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak-anak ini 

memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Data 

jumlah satuan pendidikan, guru pendidik dan tenaga kependidikan yang ada 

pun masih harus ditingkatkan untuk dapat mengakomodir kebutuhan bagi anak 

memperoleh layanan yang baik dalam pendidikan.  

 

Gambar 37 Jumlah Satuan Pendidikan, Guru Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan 
Peserta Didik 

 
Sumber: referensi.data.kemendikbud.go.id, 2020 

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN

SD/MI
175.203

SMP/MTS
59.018

SMA/MA
22.998

SMK
14.303 Total 271.522

JUMLAH GURU PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN

SD/MI
1.464.747

SMP/MTS
651.252

SMA/MA
313.499

SMK
297.344 Total: 2.726.842

JUMLAH PESERTA DIDIK

SD/MI
25.238.923

SMP/MTS
9.981.216

SMA/MA
4.845.068

SMK
4.899.136 Total 44.964.343

Sumber : referensi.data.kemdikbud.go.id (2020)
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Dorongan pemenuhan kebutuhan bagi penyediaan kesempatan bagi anak 

untuk mendapatkan pendidikan ini merupakan kewajiban dari pemerintah yang 

telah secara tegas diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 

1, yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, serta ayat 2, 

yaitu “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib untuk memenuhinya.  

Peran yang diambil oleh pemerintah dalam mengakomodir hal tersebut 

semakin dikuatkan dengan ditetapkannya Program Wajib Belajar 9 Tahun 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, 

yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Selain itu, kebijakan tentang pendidikan tersebut ditindaklanjuti dengan 

pencanangan Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui penetapan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Menengah Universal, yang dimaksudkan untuk dapat menjaga 

kesinambungan dan meneruskan keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun 

sekaligus menjadi strategi dalam menyiapkan anak-anak yang saat ini dalam 

usia sekolah untuk dapat menciptakan SDM yang berdaya saing sehingga dapat 

mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Namun fenomena yang ada saat ini masih cukup memprihatinkan, dimana 

berdasarkan 153 kasus pengaduan kekerasan yang diterima oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019, kasus-kasus kekerasan 

fisik dan perundungan masih mendominasi, dimana 39% terjadi di jenjang 

SD/MI, 22% terjadi di jenjang SMP/sederajat serta 39% terjadi di jenjang 

SMA/SMK/MA. Sementara dari kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, 

didapati sebanyak 44% dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah, 13% 

dilakukan siswa kepada guru, 13% dilakukan oleh orang tua siswa ke guru atau 

siswa, serta kekerasan antar siswa juga cukup tinggi, yaitu sebesar 30%.13  

Hal-hal inilah yang juga perlu menjadi perhatian bersama, bahwa anak-

anak perlu dilindungi dan dipenuhi haknya selama mendapatkan pendidikan, 

 
13 Kumparan News, KPAI: 153 Kekerasan Anak terjadi di Sekolah, Pelakunya Mayoritas Guru, 30 
Desember 2019 
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sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terpapar 

berbagai hal-hal negatif termasuk kerentanan terhadap kekerasan.  

2) Sekolah Ramah Anak 

Salah satu rekomendasai strategi yang dapat diterapkan untuk 

memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan, dapat diwujudkan melalui 

penerapan Sekolah Ramah Anak, yang didefinisikan sebagai satuan pendidikan 

formal, non-formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak 

dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk 

penanganan kasus di satuan pendidikan.  

Dalam upaya penerapannya, satuan pendidikan ramah ini memiliki 6 

komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Tersedianya kebijakan yang ramah anak; 

2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak; 

3. Terdapat proses pembelajaran yang ramah anak dengan penerapan disiplin 

positif; 

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang ramah anak; 

5. Terdapat keterlibatan dan partisipasi anak; serta  

6. Terdapat pelibatan dan partisipasi orangtua. 

Penerapan SRA ini adalah merupakan salah satu indikator dari KLA yang 

merupakan upaya mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 

(delapan) jam saat berada di sekolah, sehingga dapat mewujudkan satuan 

pendidikan yang Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri dan 

Nyaman (BARIISAN).  

Selain itu dengan terlaksananya SRA ini dapat mendorong pula hal-hal 

positif seperti: 

1. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berperspektif hak anak; dan  

2. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan 

dalam pengambilan keputusan di sekolah.  

Dalam perkembangannya SRA telah meningkat cukup pesat, dimana 

hingga bulan November 2021 telah terdapat 330 Kabupaten/Kota yang telah 

menginisiasi SRA dari total 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.  
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Gambar 38 Jumlah Kabupaten/Kota yang Menginisiasi SRA 
 

Adapun perkembangan jumlah SRA selama kurun waktu tahun 2016 

sampai dengan 2021, yang telah mencapai sebanyak 62.578 SRA di 330 

Kabupaten/Kota di 34 Provinsi dari total sebanyak 510.273 satuan pendidikan 

di seluruh Indonesia.  

 

Gambar 39 Perkembangan Jumlah SRA Tahun 2016-2021 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 

 

Satuan pendidikan yang ramah anak ini adalah merupakan salah satu dari 

indikator KLA yang menjadi fokus bagi pemerintah daerah khususnya 

Kabupaten/Kota untuk dapat memiliki komitmen untuk pemenuhan hak anak 
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atas pendidikan. Adapun persebaran SRA di 34 Provinsi dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 40 Data Satuan Pendidikan Ramah Anak 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 
 

Perkembangan yang menggembirakan ini tidak terlepas dari upaya Kemen 

PPPA melalui Deputi Bidang PHA dalam mendorong langkah-langkah 

penerapan satuan pendidikan ramah anak melalui penetapan beberapa acuan 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak yang disusun pada tahun 2019 

2. Penetapan Surat Edaran Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak 

Anak atas Informasi yang Layak melalui Pembatasan Penggunaan Gawai di 

Keluarga dan Satuan Pendidikan; 

3. Pedoman dan Borang Satuan Pendidikan Ramah Anak yang disusun pada 

tahun 2020; serta 

4. E-Learning Sertifikasi SDM SRA yang disusun pada tahun 2021. 

Diharapkan dengan penetapan dan penyusunan pedoman-pedoman ini 

akan pula mendorong bagi Kabupaten/Kota lainnya yang belum menginisiasi 

SRA untuk dapat memulai komitmen secara bertahap untuk juga menginisiasi 

SRA di daerahnya. Langkah-langkah ini disebut sebagai T3MU MESRA yaitu 

PRA SEKOLAH     : 21.673 

SD/MI  : 27.336 

SMP/MTS  : 10.490 

SMA/MA  : 2.162 
SMK  : 716 

SLB  : 91 

PONPES  : 110 

62.578 SATUAN PENDIDIKAN 

RAMAH ANAK 

330 KAB/KOTA 
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3M Menuju Sekolah Ramah Anak, yang melingkupi tahapan Mau, Mampu dan 

Maju. Adapun tahapan T3MU MESRA ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 41 Tahapan T3MU MESRA 
 

Pada tahapan-tahapan ini telah pula ditetapkan indikator-indikator yang 

dapat mengukur dan dijadikan sebagai instrumen untuk mengkategorisasikan 

inisiasi SRA yang dilaksanakan di daerah. Indikator dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap MAU: 

a. Adanya SK Satuan Pendidikan Ramah Anak dari Pemda; 

b. Adanya KOMITMEN (SK Tim Satuan Pendidikan Ramah Anak); 

c. Sudah melakukan Deklarasi sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak; 

d. Adanya papan nama/spanduk Menuju SRA (SEBAGAI WUJUD 

KOMITMEN); 

2. Tahap MAMPU: 

a. Adanya proses pemenuhan 6 komponen SRA; 

b. Terselenggaranya kegiatan Pelatihan, Pendampingan, dan atau 

Bimbingan Teknis SRA; 

c. Mendapat bantuan dari PEMDA berupa fasilitasi bimtek dan pelatihan 

maupun sarana prasarana pendukung; 
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d. Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SRA. 

3. Tahapan MAJU: 

a. Memenuhi 6 komponen SRA; 

b. SRA sudah distandardisasi; 

c. Adanya papan nama/spanduk SRA Terstrandardisasi; 

d. Dapat mengimbaskan atau menjadi rujukan bagi satuan pendidikan lain. 

Identifikasi terhadap tahapan-tahapan ini diharapkan akan dapat 

mempermudah bagi pemerintah daerah dan unsur-unsur pendukung lainnya 

seperti satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta 

didik akan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan SRA ini. Diharapkan hal ini 

juga akan dapat meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dan Provinsi yang 

telah menginisiasi SRA, dimana berdasarkan data per bulan Desember Tahun 

2020 telah terdapat 16 Provinsi yang secara rata-rata telah melampaui angka 

nasional dalam inisiasi SRA.  

 

Gambar 42 Persentase Kabupaten/Kota Per Provinsi yang Menginisiasi SRA 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 

16 PROVINSI  

DI ATAS ANGKA RATA-

RATA NASIONAL  
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2. Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 

Dalam kesehariannya, waktu seorang anak dalam beraktivitas dilaksanakan 

secara rutin dengan berbagai kegiatan, dimana dalam 24 (dua puluh empat) jam 

waktu yang dimiliki oleh anak, telah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar aktivitas 

harian yaitu, 8 (delapan) jam yang digunakan sebagai waktu untuk belajar, 8 

(delapan) jam yang digunakan untuk makan, beristirahat dan tidur serta 8 

(delapan) jam yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan lainnya baik di 

dalam rumah maupun di luar rumah.  

Waktu yang digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai kegiatan ini 

adalah merupakan hak atas waktu luang yang dimiliki oleh anak dan wajib dipenuhi 

dengan dukungan baik dari orangtua, keluarga maupun lingkungan. Waktu luang 

anak harus diisi dengan hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya, karena 

pemanfaatan waktu luang bagi anak akan menjadi lebih bermanfaat terutama 

dalam pembentukan karakter baik dan interaksinya dengan sekitarnya yang akan 

mendukung proses tumbuh kembangnya.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan fasilitasi yang dapat 

mengakomodir minat dan bakat anak untuk berkegiatan yang positif, inovatif dan 

kreatif sesuai dengan usianya. Fasilitasi tersebut didorong dalam bentuk Pusat 

Kreativitas Anak (PKA) yang merupakan wahana yang bersih, sehat, inklusif, aman, 

dan nyaman yang dapat digunakan anak untuk bermain, berkreasi, rekreasi 

termasuk kegiatan pengembangan budaya yang dapat diakses oleh seluruh anak. 

PKA dapat dibentuk dan dikembangkan melalui sanggar, taman bermain 

ramah anak, ruang bermain ramah anak, perpustakaan, Pusat Informasi Sahabat 

Anak (PISA), gelanggang remaja, tempat ibadah atau bentuk lainnya yang dapat 

memberikan manfaat bagi anak termasuk anak disabilitas.  

Langkah ini sejalan pula dengan KHA Pasal 31 ayat (1): Negara-negara peserta 

mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia yang bersangkutan 

dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Berdasarkan 

hal tersebut pembentukan dan pengembangan PKA ini dengan sendirinya harus 

memenuhi prinsip-prinsip KHA, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk 

anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan 
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terhadap pendapat anak. Selain itu, PKA juga harus mengedepankan prinsip 

kemudahan akses dan tidak berbayar (gratis). 

Kemen PPPA khususnya Deputi Bidang PHA dalam mendukung upaya 

pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang melalui pembentukan dan 

penetapan PKA serta peningkatan peran rumah ibadah fungsi rumah ibadah 

menjadi sarana yang ramah bagi anak untuk dapat berkegiatan yang positif, inovatif 

dan kreatif di luar kegiatan peribadahan rutin, telah menyusun beberapa pedoman 

sebagai acuan bagi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemenuhan hak anak 

dalam membentuk dan mengembangkan PKA serta rumah ibadah ramah anak 

(RIRA), yaitu: 

1. Pedoman Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang disusun pada tahun 2016; 

2. Pengembangan Pedoman Standardisasi Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang 

disusun pada tahun 2019-2020; 

3. Pedoman PHA di Rumah Ibadah melalui Gereja Ramah Anak (GRA) yang 

disusun pada tahun 2020-2021; 

4. Pedoman PHA di Rumah Ibadah melalui Gereja Katolik Ramah Anak (GKRA) 

yang disusun pada tahun 2020-2021; dan 

5. Pedoman PHA di Rumah Ibadah melalui Pura Ramah Anak yang disusun pada 

tahun 2021. 

Upaya mendorong pemenuhan hak anak melalui pembentukan dan 

pengembangan PKA serta RIRA ini telah mendapatkan respon yang baik di daerah, 

yang secara jumlah perkembangannya terus bertambah sejak diinisiasi pada tahun 

2016.  

Peningkatan jumlah PKA dan RIRA ini menunjukkan bahwa upaya 

pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luangnya semakin menjadi prioritas 

bagi pemerintah daerah yang bekerjasama dengan berbagai pihak, dimana hal ini 

menjadi salah satu langkah dalam penerapan kebijakan KLA. 
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Gambar 43 Tren Perkembangan PKA dan RIRA Tahun 2016-2021 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, November 2021 
 

Persebaran PKA dan RIRA yang telah terbentuk hingga tahun 2021 secara 

keseluruhan pun telah menunjukkan jumlah yang cukup menggembirakan dengan 

telah mencakup 69 Kabupaten/Kota di 29 Provinsi.  

 

Gambar 44 Peta Persebaran PKA di 69 Kabupaten/Kota di 29 Provinsi Tahun 2021 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 
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Kolaborasi antar berbagai pihak baik dari pemerintah, lembaga non 

pemerintah, orangtua, keluarga dan masyarakat untuk dapat menciptakan 

lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak dimulai dari lingkup terdekat 

anak yaitu keluarga, sekolah, hingga masyarakat yang mencakup wilayah dimana 

anak biasa berkegiatan termasuk rumah ibadah salah satunya.  

Komitmen para pemuka agama dan pengelola rumah ibadah dalam 

mendorong fasilitasi bagi anak untuk berkegiatan di waktu luangnya merupakan 

bentuk kemitraan dengan lembaga non pemerintah terkait perlindungan dan 

pemenuhan hak anak saat berkegiatan di rumah ibadah, baik peribadahan rutin 

maupun kegiatan positif lainnya, sekaligus juga memastikan bahwa dalam 

berkegiatan anakpun dapat terlindungi, merasa aman dan nyaman.  

Peningkatan peran masyarakat khususnya pemuka agama, pengelola rumah 

ibadah serta lembaga keagamaan dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan 

hak anak ini sejalan dengan amanat Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Adapun PKA dan RIRA yang telah dikembangkan sejak tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6 Data Jenis PKA dan RIRA Tahun 2016 - 2021 

Pusat 
Kreativitas 
Anak (PKA) 

Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) Total 
RIRA 

Masjid Gereja Vihara Pura 

176 256 1 1 3 261 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 

 

Namun meski perkembangan inisiasi PKA dan RIRA sudah cukup peast, 

namun upaya untuk mendorong peningkatan pembentukan dan pengembangannya 

di daerah perlu terus dilaksanakan. Hal ini tentu saja tetap menjadi tanggung jawab 

pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat pusat yaitu, Kemen PPPA serta 

pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  
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Adapun strategi yang dapat dilaksanakan dalam upaya mendorong 

peningkatan keberadaan PKA dan RIRA sebagai bentuk fasilitasi pemenuhan hak 

anak atas pemanfaatan waktu luang adalah sebagai berikut:14 

1. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan kegiatan terkait lainnya serta 

meningkatkan mekanisme koordinasi antara lembaga pemerintah baik di tingkat 

pusat maupun daerah; 

2. Mendorong legitimasi PKA yang dibentuk baik di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota untuk memastikan bahwa sebagai sebuah ruang bagi anak 

untuk berkegiatan, PKA memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam pengelolaannya, sekaligus memenuhi standar PKA yang telah ditetapkan; 

3. Mendorong keterlibatan dan partisipasi anak dalam penyelenggaraan PKA, 

sehingga dalam berkegiatan anak dapat mengungkapkan kebutuhan, minat dan 

dapat diarahkan sesuai dengan bakat yang dimilikinya; 

4. Memastikan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PKA 

melibatkan pihak-pihak terkait terutama Gugus Tugas KLA dalam konteks 

pelaksanaan kebijakan KLA sebagai bentuk kemitraan bersama baik yang 

melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan media untuk 

mengupayakan fasilitasi bagi anak dalam memanfaatkan waktu luangnya sejalan 

dengan prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak anak. 

 

3. Strategi Percepatan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, 

Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya 

Untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dapat terlaksana dengan baik, maka 

Kemen PPPA melalui Deputi Bidang PHA telah melakukan berbagai upaya yang 

dimaksudkan untuk mendorong penguatan dan pengembangan serta peningkatan 

kapasitas dari unsur-unsur yang terlibat dalam upaya penerapan SRA dan 

pengembangan PKA, yaitu: 

 

 

 
14 Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021  
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1) Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak 

Pelatihan KHA dan SRA yang secara teknis dilaksanakan oleh Asisten 

Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan telah 

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang 

sasarannya difokuskan di antaranya kepada: guru dan tenaga kependidikan, 

Dinas PP dan PA, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Bappeda 

di tingkat Kabupaten/Kota.  

Pelatihan ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber baik dari 

pusat maupun daerah seperti: Dinas PP dan PA, Dinas Pendidikan dan Kanwil 

Kemenag.  

  

 

 

 
Gambar 45 Daerah Terlatih KHA dan SRA Tahun 2016-2020 di 323 Kab/Kota di 34 

Provinsi 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 
 

Dalam pelatihan tersebut peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan 

tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak, 

materi disampaikan meliputi: KHA, kebijakan SRA, disiplin SRA, praktik baik, 

pemetaan potensi serta rencana tindaklanjut penerapan SRA.  

Tahun 2017 : 101 Kab/Kota, 14  Prov 

Tahun 2016 : 74 Kab/Kota, 18  Prov 

Tahun 2020 : 174 Kab/Kota 27  Prov 

(online) 

Tahun 2018 : 87 Kab/Kota, 13 Prov 

Tahun 2019 : 40  Kab/Kota, 8 Prov 
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Adapun sasaran peserta yang telah terlatih KHA dan SRA hingga tahun 

2021 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 46 Perbandingan Jumlah Sasaran Pelatihan KHA dan SRA Tahun 2016 – 
2020 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Pelatihan KHA dan SRA yang dilaksanakan oleh Asdep PHAKP dalam 

konteks upaya pemenuhan hak anak ini target sasarannya banyak difokuskan 

kepada guru dan tenaga kependidikan, hal ini bertujuan untuk: 

1. Mendorong perubahan paradigma dari pengajar menajdi pembimbing, 

orangtua dan sahabat anak; 

2. Mendorong orang dewasa untuk dapat memberikan keteladanan dalam 

keseharian; 

3. Memastikan orang dewasa di sekolah dapat terlibat secara penuh dalam 

upaya perlindungan anak; serta 

4. Memastikan baik orangtua maupun anak dapat terlibat secara aktif dalam 

upaya memenuhi 6 komponen SRA sebagai bagian dari upaya pemenuhan 

hak anak.  

Selain itu, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dengan hak-hak 

anak yang ada dalam KHA dan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang 
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diwujudkan melalui SRA, juga menjadi kunci sukses dalam mewujudkan SRA 

sebagai bagian dari penerapan KLA.  

 

Gambar 47 Jumlah Peserta Didik yang Mengetahui KHA dan SRA 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Berdasarkan data, pada tahun 2018 tercatat jumlah peserta didik yang 

telah mengetahui KHA dan SRA adalah sebanyak 141.414 orang, dimana hal ini 

cukup menggembirakan karena anak dapat dikatakan telah mulai memahami 

hak dan kewajibannya terkait dengan kesempatan memperoleh perlindungan 

dan pemenuhan hak sekaligus memahami perwujudan hak dan kewajibannya 

tersebut melalui penerapan SRA.  

2) Pelatihan fasilitator SRA 

Untuk mendukung penerapan SRA, dilaksanakan pula pelatihan bagi 

Fasilitator SRA oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan 

Pendidikan, yang bertujuan untuk mengembangkan tim fasilitator yang 

memiliki keterampilan berkomunikasi, memimpin dan memandu serta 

memfasilitasi proses peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

pihak-pihak terkait di daerah yang akan mendukung penerapan SRA.  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

434 0

54718

10149

81692

14064
19140

22901

5323

Jumlah Peserta Didik



96 

 

Sasaran pelatihan fasilitator SRA ini difokuskan di antaranya kepada: guru 

dan tenaga kependidikan, para pengawas sekolah, perwakilan Dinas PP dan PA, 

Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Bappeda di tingkat 

Kabupaten/Kota, dengan menghadirkan narasumber baik dari pusat maupun 

daerah seperti: Dinas PP dan PA, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag. 

 

Gambar 48 Perbandingan Jumlah Peserta, Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah 
Provinsi pada Pelatihan Fasilitator SRA 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 

 

Tenaga pendidik dan kependidikan serta unsur-unsur dalam dunia 

pendidikan diharapkan mampu menjadi fasilitator untuk membawa perubahan 

pola hubungan yang semula bersifat top-down dari atas ke bawah secara 

hierarki yang seringkali menempatkan guru dan unsur pengelola sekolah 

sebagai ‘atasan’ yang bersifat otoriter dan memberikan instruksi, menjadi 

hubungan yang lebih mengutamakan kesetaraan dimana guru berperan sebagai 

pendamping sehingga peserta didik dapat mengungkapkan pemikiran mereka 

tanpa ada rasa takut atau intimidasi. 

Keseimbangan dalam hubungan setiap unsur yang ada di SRA sekaligus 

juga mendorong upaya bersama dalam mewujudkan penerapan SRA yang 

didasarkan pada 6 (enam) komponen SRA. 
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3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana 

Dalam upaya mendukung percepatan penerapan pendidikan yang ramah 

anak melalui SRA ini, Deputi Bidang PHA melalui Asisten Deputi Pemenuhan 

Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan juga menginisiasi pemberian bantuan 

bagi satuan pendidikan yang menginisiasi penerapan SRA di pada tingkat 

kabupaten/kota, di antaranya adalah: papan nama SRA, unit kamera pengawas 

(CCTV) serta alat-alat yang menunjang SRA sesuai kebutuhan dari masing-

masing sekolah, yang persebarannya dapat dilihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 49 Jumlah SRA Penerima Bantuan Tahun 2015-2018 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 

 

Adapun secara jumlah, data SRA yang telah menerima bantuan hingga 

tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:  

Tahun 2017 : 23 Kab/Kota, 8 Prov 

Tahun 2016 : 20 Kab/Kota, 6 Prov 

Tahun 2015 : 0 Kab/Kota, 0 Prov 

Tahun 2018 : 9 Kab/Kota, 3 Prov 
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Gambar 50 Jumlah SRA Penerima Bantuan 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Kemen PPPA RI 

 

Sejak tahun 2020, pemberian bantuan untuk SRA yang berupa sarana dan 

prasarana sudah tidak dapat dilaksanakan karena fungsi utama dari Kemen 

PPPA adalah merupakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Namun, 

Kemen PPPA tetap memberikan dukungan dengan peningkatan kapasitas 

melalui pelatihan, serta sossialisasi.  

Kemen PPPA melalui Deputi Bidang PHA juga melaksanakan fungsi 

pelayanan berupa konsultasi dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan 

mandiri yang diinisiasi oleh masing-masing daerah sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing. 

4) Apresiasi Inisiasi SRA 

Dalam memastikan penerapan SRA, upaya yang dilaksanakan oleh Deputi 

Bidang PHA melalui Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan 

Pendidikan untuk mendorong penguatan dan pengembangan SRA, bukan 

hanya meliputi fasilitasi pengingkatan kapasitas melalui pelatihan dan 

sosialisasi dan bantuan sarana dan prasarana saja, namun juga pemberian 

apresiasi kepada SRA yang telah menerapkan prinsip-prinsip ramah anak dan 

melakukan upaya pemenuhan komponen SRA sebagai suatu standar dalam 

mendukung upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan. 
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Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, Kemen PPPA 

melalui Deputi Bidang PHA telah memberikan apresiasi Penghargaan SRA 

sebanyak 60 SRA di 20 Provinsi di seluruh Indonesia.  

 

Gambar 51 Daerah yang Mendapatkan Penghargaan SRA di 60 SRA di 20 Provinsi 
Tahun 2017 – 2019 

 
Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 

 

Berdasarkan data penerima penghargaan SRA, provinsi lokasi bagi SRA 

yang menerima penghargaan memang telah cukup merata, baik di Indonesia 

bagian barat, tengah maupun timur, sehingga dapat dikatakan upaya-upaya 

yang telah dilakukan oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan 

Pendidikan selama ini sudah mengakomodir kebutuhan daerah dalam 

menginisiasi SRA. Hal-hal yang telah dilakukan secara baik, perlu ditingkatkan 

lagi dalam skala intensitas sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi daerah 

untuk menginisiasi SRA sebagai langkah mewujudkan pendidikan yang ramah 

bagi anak. 

5) Standardisasi SRA 

Dalam mendorong penerapan SRA yang sesuai dengan pemenuhan 6 

komponen SRA, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang PHA juga melaksanakan 

proses standardisasi SRA pada tahun 2021. Adapun tahapan yang dilaksanakan 

meliputi: 

a. Pembentukan tim dan sosialisasi Pedoman Standardisasi SRA 
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b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sekolah yang menjadi lokus pelaksanaan 

proses standardisasi 

c. Pendampingan bagi SRA yang akan di standardisasi untuk pengisian borang 

standardisasi baik secara daring (online) maupun luring (offline) 

d. Rapat pleno hasil pengisian borang standardisasi SRA 

e. Pemberian sertifikat bagi SRA yang telah memenuhi standar nilai pada 

borang standardisasi SRA 

 

Tabel 7 Lokus Pelaksanaan Standardisasi SRA Sendiri 

No. Nama Satuan Pendidikan Provinsi 

1. SD KITA  Jawa Timur 
2. MTS N 6 Jombang Jawa Timur 
3. SMP N 5 Brebes Jawa Tengah 
4. TK Pembina Jebres Jawa Tengah 
5. SMP 19 Bekasi Jawa Barat 
6. SMA IT Raudahtul Jannah Banten 
7. SMAN 70 Jakarta DKI Jakarta 
8. MI Uwais Al Qorny Riau 
9. MAN Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 
10. MAN Dompu Nusa Tenggara Barat 
11. SMK Advent Manado Sulawesi Utara 
12. SDIT Arrahmah  Sulawesi Selatan 
13. SD Wonosari I D.I. Yogyakarta 
14. SLB N Balikpapan Kalimantan Timur 

 

Diharapkan, pada tahun-tahun mendatang, pelaksanaan standardisasi 

akan dapat dikembangkan lokus pelaksanaannya hingga menjangkau SRA yang 

telah diinisiasi di seluruh wilayah Indonesia.  

6) Kemitraan dan jejaring 

Upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang 

dan kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA melalui Deputi 

Bidang PHA tidak hanya merupakan program dan kegiatan di lingkup Kemen 

PPPA saja, namun juga dikembangkan dalam konteks mekanisme sinergi dan 

kolaborasi baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta pihak-

pihak lainnya termasuk masyarakat, dunia usaha dan media.  
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Diantara kerjasama yang dikembangkan Kemen PPPA adalah sebagai 

berikut: 

a. MoU dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Perlindungan 

Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Penyiaran dengan intervensi 

melalui SRA, PRAP, PKA dan RIRA; 

b. MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme melalui 

Satuan Pendidikan dan Rumah Ibadah Ramah Anak; 

c. MoU dan PKS dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengawasan 

Obat dan Makanan (Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) di SRA); 

d. MoU dan PKS dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA di Satuan Pendidikan Ramah 

Anak; 

e. Kerjasama dengan Kementerian Dikbudristek dalam Penyusunan Modul 

Sekolah Bersinar dalam Pencegahan Kekerasan di Pendidikan Dasar dengan 

Materi SRA, KA dan Disiplin Positif.  

Selain itu, juga dikembangkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah 

dalam program ‘Kegiatan Belajar di Luar Kelas’ yang dilaksanakan dalam kurun 

waktu tahun 2017 hingga tahun 2019, yang difokuskan di 7 titik pantau, yaitu: 

1. SMP Kristen Harapan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur; 

2. SDN Sukorejo 1 Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; 

3. SMAN 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 

4. SLBN 1 Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; 

5. SMKN 1 Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; 

6. MAN 2 Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta; dan 

7. MTsN 2 Pringsewu, Provinsi Lampung. 
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Gambar 52 Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar di Luar Kelas 
 

Sumber: Deputi Bidang PHA, Desember 2021 
 

4. Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Masa Pandemi  

Upaya pemenuhan hak anak di saat ini tengah menghadapi tantangan besar 

yaitu berjangkitnya Virus Covid-19 sejak akhir tahun 2019 lalu. Anak sebagai 

kelompok rentan harus pula menghadapi dampak berat dari pandemi seperti 

kehilangan anggota keluarga, kecemasan dan ketakutan terhadap kondisi yang 

terjadi, serta banyak keterbatasan bagi anak untuk berkegiatan rutin di luar rumah 

seperti sekolah, bermain, berolahraga dan lain sebagainya semakin meningkatkan 

kerentanan anak baik fisik maupun psikis yang dapat mempengaruhi tahapan 

tumbuh kembangnya.  

Isu penting yang membayangi anak di masa pandemi banyak berkaitan 

dengan upaya perlindungan anak dari berbagai kondisi rentan, di antaranya adalah: 

1. Timbulnya rasa ketakutan, kebingungan dan kesulitan dalam beradaptasi 

terhadap situasi yang tidak stabil secara berkepanjangan; 

2. Timbulnya stress pada anak karena ikut mengkhawatirkan kondisi ekonomi 

keluarga, karena faktor pekerjaan orangtua yang terdampak Covid-19; 

3. Peningkatan berbagai aktivitas yang dilakukan secara daring (online) terutama 

dalam program belajar dari rumah (BDR) yang mendorong tambahan 

kebutuhan keluarga bagi penyediaan gawai untuk mengikuti pembelajaran 
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daring, sehingga mendorong orangtua menyalahkan anak karena memberi 

beban tambahan; 

4. Isolasi sosial yang meningkatkan interaksi antar anggota keluarga yang dapat 

mengarah kepada timbulnya kekerasan dalam relasi keluarga yang dipicu stress 

dan ketidaktahuan tentang kondisi pandemi, sehingga ketidakmampuan anak 

untuk menghindarinya, akan memberikan menjadikan anak sebagai korban; 

5. Hambatan pengasuhan keluarga terhadap anak yang disebabkan oleh karantina, 

kematian atau isu-isu lainnya di dalam rumah tangga; dan 

6. Terdapat gangguan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi 

sipil dan pelayanan lainnya yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan 

anak dan keluarga. 

Kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar anak, mau tidak mau akan memberikan 

beban lebih kepada anak di luar kemampuan mereka dan semakin diperparah 

dengan keterbatasan bagi anak untuk menghadapi situasi yang terjadi. 

1) Kondisi dan situasi anak di masa pandemi 

Kemen PPPA melalui Deputi Bidang PHA melaksanakan survei ‘Ada Apa 

Dengan Covid-19?’ (AADC) dengan responden anak-anak di seluruh Indonesia. 

Survei yang dilaksanakan sebanyak 2 tahapan ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan informasi bagi pemerintah dan berbagai pihak 

terkait tentang tingkat pemahaman anak atas situasi yang sedang terjadi serta 

kondisi mereka di tengah pandemi yang sedang berlangsung.  
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a. Hasil survei AADC Tahap 1 (Bulan Maret 20202) 

 

 
 

Gambar 53 Hasil Survei AADC I 
 

Sumber: Kemen PPPA, April 2020 
 
 

b. Hasil survei AADC Tahap 2 (Bulan Juli 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% menyatakan 

bahwa orangtua 

memberikan alternatif 

kegiatan lain untuk 

mengusir kejenuhan 

32% menyatakan 

didampingi orangtua 

selama belajar dan 

berkegiatan di rumah  

49% menyatakan 

bahwa program Belajar 

dari Rumah membebani 

anak dengan tugas yang 

banyak 

58% menyatakan 

perasaan tidak 

menyenangkan selama 

menjalani program Belajar 

dari Rumah  

KE E DE       DE  ES  

13% 
mengalami gejala-gejala yang mengarah  

pada gangguan depresi ringan hingga berat: 

4% RINGAN 8% SEDANG 1% BERAT 

42% Gejala emosi yang paling banyak  

dirasakan anak: “ erasa sedih dan mudah marah” 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54 Hasil Survei AADC II 

 

Berdasarkan 2 hasil survei ini, maka dapat diperoleh gambaran bahwa 

dampak pandemi pada anak sangat memprihatinkan, dimana terkadang kondisi 

ini tidak mudah terlihat karena anak cenderung tidak mudah mengungkapkan 

hal-hal yang mereka rasakan. Kewajiban orang dewasa yang ada di sekitar 

anaklah untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak anak 

terutama di masa pandemi yang masih berlangsung, sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik meski dalam kondisi seperti saat ini. 

2) Pendidikan Anak di Era Kebiasaan Baru  

a. Kesiapan sarana pendidikan 

Dalam menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi yang telah berjalan 

selama 2 tahun ini, pemerintah telah banyak menyiapkan kebjakan dan 

program antisipasi untuk memastikan bangsa dapat bertahan melewati 

situasi yang berat ini.  

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang ditergetkan mencapai 70% pada 

akhir tahun 2021 telah menmberikan harapan bagi masyarakat terutama 

anak-anak untuk dapat kembali ke sekolah untuk dapat bersosialisasi 

dengan teman sebaya dan seluruh warga sekolah lainnya. Hal ini tentu akan 

41% Gejala kognitif yang paling banyak  

dirasakan anak: “menyalahkan diri sendiri 

dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik” 

42% Gejala fisik yang banyak dirasakan 

anak: “ udah lelah dan mengalami 

gangguan tidur” 

Persentase anak perempuan dengan gejala-gejala yang 

mengarah pada gangguan depresi lebih tinggi 
dibandingkan anak laki-laki. 
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dapat memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yang masih terus 

mengaktualisasi diri dengan lingkungan sekitarnya. 

Namun, pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu dipersiapkan 

secara matang dan harus diperhatikan setiap detailnya secara terperinci dan 

hati-hati, karena risiko penularan Covid-19 masih cukup tinggi. 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

 

5 SIAP Membuka Satuan Pendidikan 

demi PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55 5 SIAP Membuka Satuan Pendidikan demi Perlindungan Anak 
 

 

 

5. Pemda dan Masyarakat  

memastikan semua pimpinan daerah dan masyarakat 

mendukung dan siap mengawal kesiapan pembukaan 

kembali sekolah 

1. Anak 
memahami dan 

mematuhi Protokol 

Kesehatan 
2. Keluarga: 

Ortu/Pengasuh 
menyiapkan kebutuhan 

dan memberikan 

pemahaman kpd Anak 

sehingga Anak mampu 

menerapkan Protokol 

Kesehatan 

3. Satuan Pendidikan 
siap dalam menerapkan 

Protokol Kesehatan di PAUD 

dan Satuan Pendidikan 

Jika 1-5 belum siap, maka 

HARUS DITUNDA… !!! 

4. Infrastruktur 

Pendukung: Sarpras 

(RASS, dll), Transportasi 

Umum memenuhi 

Protokol Kesehatan 
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b. Peran dan kewajiban orangtua  

Dalam mendukung kesiapan anak untuk pembelajaran tatap muka 

yang dilaksanakan dalam masa adaptasi era kebiasaan baru, maka orangtua 

dan keluarga juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan, mengingatkan 

dan memastikan anak memahami tentang penerapan protokol kesehatan 

dan kondisi yang diterapkan di sekolah.  

Hal-hal yang perlu dingatkan orangtua kepada anak saat di sekolah 

adalah sebagai berikut: 

1. Tidak melepas masker selama di sekolah; 

2. Menjaga jarak selama menggunakan transportasi umum; 

3. Tidak memegang benda dalam kendaraan; 

4. Segera mencuci tangan jika tiba di tempat tujuan; 

5. Menjaga jarak dengan guru, teman dan warga sekolah lainnya saat 

beraktivitas di sekolah; 

6. Hanya memakan bekal dari rumah; 

7. Tidak berbagi makanan dengan orang lain; 

8. Segera mengganti pakaian sesampainya di rumah; dan 

9. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 

Orangtua dan keluarga diharapkan dapat memberikan pengertian 

kepada anak bahwa hal-hal yang dilakukan bukan untuk melarang dan 

menjauhkan anak dalam interaksi dengan teman sebaya, guru dan warga 

sekolah lainnya, namun langkah-langkah tersebut diharapkan akan dapat 

saling menjaga satu sama lain dari potensi penularan virus Covid-19. 

c. Peran dan kewajiban guru di sekolah 

Kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka 

juga harus didukung dengan peran guru dan pengelola sekolah untuk 

mengingatkan siswa tentang penerapan protokol kesehatan yang 

dianjurkan.  

Adapun hal-hal yang dapat diingatkan guru kepada siswa saat di 

sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Biasakan cuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas; 

2. Jangan bermain di luar kelas, segera masuk ke dalam kelas; 
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3. Menjaga jarak tempat duduk dengan siswa lainnya saejauh kurang lebih 

1 meter; 

4. Tidak mondar-mandir di dalam kelas; 

5. Tidak saling meminjam mainan/benda lain; 

6. Tidak ada jam istirahat; 

7. Setelah kelas usai, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir; 

8. Segera pulang setelah pembelajaran selesai; 

9. Tidak berdekatan dengan orang lain; dan 

10. Sesampainya di rumah harus mencuci tangan, mandi dan berganti 

pakaian. 

Pelaksanaan pembelajaran bagi anak dalam kondisi apapun harus 

mengedepankan prinsip-prinsip utama pemenuhan hak anak serta hal-hal 

pendukungnya yang harus menjadi perhatian bersama yaitu: 

1. Berbagai kebijakan dan program yang diterapkan harus tetap 

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak; 

2. Komunikasi dua arah harus dibangun oleh penelenggara pendidikan 

kepada anak, orangtua dan keluarga serta masyarakat untuk 

memastikan langkah-langkah yang diterapkan sesuai dengan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan; serta 

3.  Pemenuhan hak anak harus mengedepankan prinsip non diskriminatif 

serta terjangkau sehingga dapat diakses oleh anak dari berbagai 

kelompok termasuk kelompok mrajinal dan minoritas. 

Anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik dalam pendidikan 

dan pemanfaatan waktu luangnya, perkembangan kondisi di masa pandemi 

saat ini tidak seharusnya menjadikan anak tidak dapat memperoleh haknya, 

dan juga bukan menjadi penyebab tingginya kerentanan anak terhadap 

munculnya dampak negatif pandemi, karena merupakan upaya pemenuhan 

hak anak adalah merupakan tanggung jawab bersama. 

  



109 

 

BAB VI 

IMPLEMENTASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2021 

 

Melindungi anak Indonesia adalah merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab semua pemangku kepentingan.  Oleh karena itu kita mengenal 4 Pilar 

Pembangunan dalam membangun Anak di Indonesia yaitu: Pemerintah, Masyarakat, 

Dunia Usaha dan Media. Pada saat dilakukan proses Evaluasi KLA akan dilihat 

sejauhmana tanggung jawab dan kewajiban semua pemangku kepentingan tersebut 

dalam melakukan Perlindungan Anak di wilayahnya masing-masing. Pengertian 

perlindungan anak yang dimaksud dalam UU 23/2014 ini terdiri dari 

pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang merupakan penjabaran 

utuh dari pembangunan anak di era otonomi daerah, diukur melalui 24 indikator 

KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster tematik Konvensi Hak Anak 

dimana Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 

Konvensi Hak Anak mengamanatkan 5 (lima) klaster tematik hak anak dalam 

upaya untuk melindungi anak, yaitu: 

▪ Klaster 1: Hak sipil dan kebebasan anak; 

▪ Klaster 2: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;  

▪ Klaster 3: Kesehatan dan kesejahteraan; 

▪ Klaster 4: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 

▪ Klaster 5: Perlindungan khusus. 

Berkaitan dengan Konvensi Hak Anak tersebut, telah dirumuskan kebijakan dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak 

Anak. Sejak tahun 2017 telah disusun rancangan Perpres tentang Kabupaten/Kota 

Layak Anak. Rancangan Perpres dan Rencana Aksi Nasional disusun melalui koordinasi 

dan sinergi antar 23 Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya, pada tanggal 6 April 2021 

telah ditetapkan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Presiden tersebut menjadi langkah yang 

strategis, holistik dan terintegratif untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. 
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Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem 

pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 

yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Penyelenggaraan KLA 

dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab 

atas terwujudnya KLA di provinsi. Menteri berwenang mengoordinasikan pelaksanaan 

Kebijakan KLA. 

Evaluasi KLA dimulai dari tahun 2011, berdasarkan grafik di bawah, terlihat 

bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat semakin meningkat pula, sebagai 

berikut: 

1. Peringkat Pratama terjadi peningkatan setiap tahunnya, mulai dari 6 kab/kota yang 

menerima penghargaan pada tahun 2011, meningkat secara bertahap di tahun 2021 

menjadi 133 kab/kota penerima penghargaan atau 25,87%.  

2. Peringkat Madya, terjadi peningkatan setiap tahunnya, mulai dari 4 kab/kota yang 

menerima penghargaan pada tahun 2011, meningkat secara bertahap di tahun 2021 

menjadi 100 kab/kota penerima penghargaan atau 19,45% 

3. Peringkat Nindya, terjadi peningkatan setiap tahunnya, mulai dari 3 kab/kota yang 

menerima penghargaan pada tahun 2011, meningkat secara bertahap di tahun 2021 

menjadi 38 kab/kota penerima penghargaan atau 7,39% 

4. Peringkat Utama.  Tahun 2017 sebanyak 2 kab/kota berhasil mendapatkan 

penghargaan dengan kategori utama demikian selanjutnya di tahun 2018. Pada 

tahun 2019 bertambah menjadi 3 kab/kota dan di tahun 2021 menjadi 4 kab/kota 

penerima penghargaan atau 0,782%. 

 

Gambar 56 Penerima Penghargaan KLA Berdasarkan Kategori Tahun 2011 – 2021 
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Grafik di samping menggambarkan jumlah kab/kota per 

tahap Evaluasi KLA 

1. Tahap Penilaian Mandiri, Kab/kota yang mengirimkan 

berkas penilaian mandiri melalui website KLA sebanyak 

449 atau 87,35% dari 514 kab/kota 

2. Tahap Verifikasi Administrasi, kab/kota yang berhasil 

mendapatkan skore > 500 sebanyak 339 atau 75,50%.  

3. Tahap Verifikasi Lapangan, kab/kota yang melalui 

tahapan berikut sebanyak 279 atau 62,13% 

4. Tahap Verifikasi Final, kab/kota yang berhasil sampai 

tahapan ini sebanyak 275 atau 61,24% 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses Evaluasi KLA Tahun 2021 dilakukan 

menggunakan aplikasi berbasis web. Bagi setiap daerah yang telah menginisiasi KLA, 

pada pelaksanaan Evaluasi KLA Tahun 2021 harus mempersiapkan dokumen-dokumen 

untuk dimasukkan dalam aplikasi tersebut sesuai pertanyaan setiap klaster dan 

indikatornya.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 57 Jumlah Kabupaten/Kota per Tahap Evaluasi KLA 2021 
 

Berikut di bawah ini digambarkan persentase capaian provinsi dengan Kab/Kota 

Penerima Peringkat KLA di tahun 2021. Provinsi dengan predikat Pelopor PROVILA 

(Provinsi Layak Anak) sebanyak 6 provinsi atau 17,64%, antara lain: Provinsi Jawa 

Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kep. 

Riau dan Provinsi D.I. Yogyakarta. 

Provinsi dengan kab/kota yang mendapatkan peringkat KLA rata-rata lebih dari 

50% sebanyak 12 provinsi atau 35,29%. Capaian provinsi dengan kab/kota penerima 

peringkat KLA tertinggi oleh provinsi Kalimantan Timur (90%) dan terendah Nusa 

Tenggara Barat (50%). 

Provinsi dengan kab/kota yang mendapatkan peringkat KLA rata-rata kurang dari 

50% sebanyak 16 provinsi atau 47.05%. Masih ada 3 (tiga) provinsi yang belum 

mendapatkan peringkat sama sekali, yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua dan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga provinsi ini perlu di motivasi serta mendapatkan 

perhatian dan pendampingan intensif terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan 

khusus anak. 
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Gambar 58 Persentase Capaian Provinsi dengan Kab/Kota Penerima Peringkat KLA 
Tahun 2021 

 

1. Kelembagaan 

Selain 5 klaster tematik di atas ada satu aspek penting yang perlu diperhatikan 

dalam membangun Program Pembangunan Anak di Indonesia yaitu Aspek 

Kelembagaan.  Aspek Kelembagaan merupakan fondasi dari 

pelaksanaan/implementasi seluruh klaster KLA karena didalalamnya berisi 

regulasi, program dan kegiatan, anggaran dan dukungan kemitraan yang akan 

diimplementasikan ke semua klaster tematik. 

Kelembagaan memiliki 3 indikator yaitu: 

1. Tersedianya Peraturan Daerah tentang KLA (Perda KLA) yaitu peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama 

Kepala Daerah yang memuat berbagai peraturan terkait Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak. 

2. Terlembaga KLA 

a. Gugus Tugas KLA 

o Yaitu lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang 

mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk 

mewujudkan KLA.  

o Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, 
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perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga 

yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. 

(Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak) 

b. Rencana Aksi Daerah 

o Yaitu dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan 

berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung 

mendukung perwujudan KLA. 

o RAD KLA mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, 

Dokumen Nasional KLA, RAN KLA dan dokumen perencanaan pembangun 

daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD/Renja SKPD). 

c. Profil KLA 

o Dokumen yang memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi 

anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan 

berkesinambungan. 

o Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

dinas/badan/kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya.  

3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media. 

a. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara 

perseorangan maupun kelompok.   

b. Peran Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan 

anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga 

pendidikan, media massa, dan dunia usaha.  

c. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan 

dengan cara:  

o memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak 

dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;  

o memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait 

perlindungan anak;  

o melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;  

o berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak 
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o melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan Perlindungan Anak;  

o menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif 

untuk tumbuh kembang Anak;   

o berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak 

korban;  dan  

o memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan 

menyampaikan pendapat.  

d. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan 

cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan 

Anak.  

e. Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi 

edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan 

kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.  

f. Peran dunia usaha dilakukan melalui:  

o kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; 

o produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;  

o berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Angka rata-rata capaian Provinsi untuk nilai Kelembagaan terlihat pada grafik 

di bawah ini. Provinsi dengan angka rerata capaian tertinggi adalah Provinsi D.I. 

Yogyakarta sebesar 95,43 dan Provinsi dengan angka rerata capaian terendah 

adalah Provinsi Papua Barat sebesar 0,08. 
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Gambar 59 Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Kelembagaan 
 

Angka rerata nasional pada nilai kelembagaan yaitu 58,89. Provinsi yang 

berada di atas rata-rata angka nasional sebanyak 20 antara lain: D.I. Yogyakarta, 

Kep. Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, 

Lampung, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Sumatera 

Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan 

Barat, Nusa Tenggara Barat. 

Nilai kelembagaan dapat terpenuhi lengkap dan tinggi apabila kab/kota 

menjawab pertanyaan pada indikator KLA kluster kelembagaan dengan ketepatan 

dalam menjawab pertanyaan serta memberikan bukti dokumen yang sesuai dengan 

pertanyaan. 

Grafik di bawah ini menggambarkan rata-rata perolehan provinsi untuk 

masing-masing indikator pada Kelembagaan.  

95,43

87,73 87,12 86,33
82,99 82,86

78,74 77,03 76,74 75,10 75,07 74,85 74,48 73,61
71,35 70,35 70,34 69,39

62,97
61,03

57,28 56,69 55,27 55,25
52,18 52,16

36,12
32,21

25,40

18,68

11,86 10,77

4,83

0,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Angka Rerata Nasional: 

58,89 



116 

 

 

Gambar 60 Rata-Rata Perolehan Provinsi Indikator 1 Peraturan Daerah tentang KLA 
 

Skor maksimal untuk indikator tersedianya peraturan/kebijakan daerah 

tentang kabupaten/kota layan anak adalah 40. Berdasarkan data di atas, skor 

tertinggi dimiliki oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan skor 39,8. Nilai rata-rata 

secara nasional adalah 25. Ada 13 provinsi yang memiliki skor di bawah rata-rata 

nasional. 

 

Gambar 61 Rata-Rata Perolehan Provinsi Indikator 2 Penguatan kelembagaan KLA 
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Skor maksimal untuk indikator menguatnya kelembagaan kabupaten/kota 

layak anak adalah 30. Berdasarkan data di atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi 

DKI Jakarta dengan skor 28,83. Nilai rata-rata secara nasional adalah 18,3. Ada 12 

provinsi yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional. 

 

Gambar 62 Rata-Rata Perolehan Provinsi Indikator 3 Peran Lembaga Masyarakat, Media 
Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak 

 

Skor maksimal untuk indikator Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia 

Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak 

adalah 30. Berdasarkan data di atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI 

Jakarta dengan skor 28,83. Nilai rata-rata secara nasional adalah 18,3. Ada 12 

provinsi yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional. 

2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan 

Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 

atau Klaster 1 terlihat pada Grafik di bawah ini. Provinsi dengan angka rerata 

capaian tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,53 dan Provinsi dengan 

angka rerata capaian terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 0,15. 
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Gambar 63 Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 
 

Angka rerata nasional pada nilai klaster tersebut yaitu 47,79. Provinsi yang 

berada di atas rata-rata angka nasional sebanyak 20 antara lain: DKI Jakarta, 

Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, 

Jawa Tengah, Kep. Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, 

Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi 

Utara, Lampung dan Kalimantan Barat. 

Nilai klaster 1 (satu) dapat terpenuhi lengkap dan tinggi apabila kab/kota 

menjawab pertanyaan pada indikator klaster tersebut dengan ketepatan dalam 

menjawab pertanyaan serta memberikan bukti dokumen yang sesuai dengan 

pertanyaan. 

Indikator pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, terdiri atas:  

1) Indikator 4: Anak yang memiliki kutipan angka kelahiran 

2) Indikator 5: Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) 

3) Indikator 6: Pelembagaan partisipasi Anak 
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Gambar 64 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 4 Anak yang memiliki kutipan 
angka kelahiran 

 
Skor maksimal untuk indikator persentase anak yang diregistrasi dan 

mendapatkan kutipan akta kelahiran adalah 25. Berdasarkan data di atas, skor 

tertinggi dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 18,11. Nilai rata-rata 

secara nasional adalah 11,87. Provinsi yang berada di atas rata-rata sebanyak 20 

sementara 14 provinsi yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional. 

Catatan berdasarkan penilaian pada saat evaluasi KLA, antara lain:  

1. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan pertanyaan 

2. Masih banyak yang kurang dalam menjawab poin:  

• Mekanisme peningkatan kepemilikan akta bagi AMPK 

• SDM terlatih KHA 

• Kemitraan dengan OPD, LSM, DU 

• Inovasi   

Rekomendasi:  

1. Pendataan anak yang belum memiliki akta lahir di satuan Pendidikan perlu 

dilengkapi 

2. Peningkatan program kepemilikan akta kelahiran bagi AMPK 
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3. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar OPD, dengan LSM dan DU untuk 

pemenuhan hak sipil misalnya anak jalanan, ABH, anak di panti asuhan, dll. 

4. Perlu dipastikan kelengkapan dokumen 

 

  

Gambar 65 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 5 Ketersediaan fasilitas 
Informasi Layak Anak (ILA) 

 

Skor maksimal untuk indikator tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak 

(ILA) adalah 40. Dari grafik di atas terlihat skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI 

Jakarta dengan skor 23,75. Rata-rata skor nasional ada pada angka 13,2. Provinsi 

yang berada di atas rata-rata sebanyak 19 sementara 15 provinsi yang memiliki skor 

di bawah rata-rata nasional. 

Catatan berdasarkan penilaian pada saat evaluasi KLA, antara lain:  

1. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan pertanyaan 

2. Masih kurang pada poin:  

• Mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak 

• SDM ILA terlatih KHA 

• Kemitraan dengan OPD, LSM, DU 

• Inovasi 
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Rekomendasi:  

1. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar OPD (perpustakaan daerah, Dis 

Kominfo), dengan LSM (misalnya pengelola TBM) dan DU untuk pengembangan 

PISA (pojok baca, taman baca, dll) 

2. Pengembangan layanan informasi bagi anak menjadi PISA 

3. Mengikuti proses Standardisasi PISA dan Sertifikasi Pengelola PISA yang Ramah 

Anak 

4. Perlu dipastikan kelengkapan dokumen 

 

 

Gambar 66 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 6 Pelembagaan partisipasi Anak 
 

Skor maksimal untuk indikator terlembaganya partisipasi anak adalah 60. 

Dari grafik di atas terlihat skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 

skor 41,47. Rata-rata skor nasional ada pada angka 22,23. Provinsi yang berada di 

atas rata-rata sebanyak 19 sementara 15 provinsi yang memiliki skor di bawah rata-

rata nasional. 
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Catatan:  

1. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan masih belum optimal (terutama 

kegiatan 2P) 

2. Masih kurang pada poin:  

• Jumlah FA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa 

• Kerjasama dengan OPD untuk FA 

• Kemitraan dengan LSM, DU 

• Inovasi   

Rekomendasi:  

1. Peningkatan sosialisasi secara berkala ke GT KLA, OPD hingga kecamatan 

tentang FA Daerah agar familiar dengan partisipasi anak dalam pembangunan 

melalui FA 

2. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar OPD untuk peningkatan kapasitas 

FA dan Fasilitator FA 

3. Memastikan kelengkapan dokumen untuk 2P (hasil VLH banyak kegiatan 

dilakukan FA tapi tidak terinformasi di dokumen terlampir) 

3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

 

Gambar 67 Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Lingkungan Keluarga dan 
Pengasuhan Alternatif 
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Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif atau klaster 2 terlihat pada Grafik di atas. Provinsi dengan 

angka rerata capaian tertinggi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta Jakarta sebesar 

110,41 dan Provinsi dengan angka rerata capaian terendah adalah Provinsi Papua 

Barat sebesar 0,35. 

Angka rerata nasional pada nilai klaster tersebut yaitu 62,94. Provinsi yang 

berada di atas rata-rata angka nasional sebanyak 19 antara lain: D.I. Yogyakarta, 

DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kep. Riau, Jawa Tengah, Riau, Bali, Banten, Jawa 

Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, 

Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, 

Sumatera Selatan. 

Nilai klaster 2 (dua) dapat terpenuhi lengkap dan tinggi apabila kab/kota 

menjawab pertanyaan pada indikator KLA kluster tersebut dengan ketepatan dalam 

menjawab pertanyaan serta memberikan bukti dokumen yang sesuai dengan 

pertanyaan. 

Indikator pada klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 

terdiri atas:  

1) Indikator 7: Pencegahan perkawinan anak 

2) Indikator 8: Penguatan kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan 

pengasuhan Anak bagi orangtua/keluarga 

3) Indikator 9: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) 

4) Indikator 10: Standardisasi Lembaga pengasuhan alternatif 

5) Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik 
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Gambar 68 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 7 Pencegahan perkawinan anak 
 
Skor maksimal untuk indikator pencegahan perkawinan anak adalah 62,5. 

Berdasarkan data di atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 

skor 36,72. Nilai rata-rata secara nasional adalah 12,61. Provinsi yang berada di atas 

rata-rata sebanyak 17 sementara 17 provinsi yang memiliki skor di bawah rata-rata 

nasional. 

Catatan:  

1. Kebijakan yang menaungi PPA diperkuat (Perda) 

2. Kelengkapan data Perkawinan Anak/Dispensasi Kawin yang terpilah 

Rekomendasi:  

1. Perlunya ada data Perkawinan Anak atau Dispensasi Kawin yang terpilah dan 

detail 

2. Mendorong adanya payung hukum yang menaungi Pencegahan Perkawinan 

Anak di Daerah (Perda, Pergub, Perbup, Perwal, SE, dll) 

3. Tersedianya Lembaga Layanan yang mampu memberikan rekomendasi 

Dispensasi Kawin 
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Gambar 69 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 8 Tersedia lembaga konsultasi 
penyedia layanan pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga 

 

Skor maksimal untuk indikator tersedianya lembaga konsultasi penyedia 

layanan pengasuhan anak bagi orangtua/keluarga adalah 38. Berdasarkan data di 

atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan skor 16,82. Nilai 

rata-rata secara nasional masih sangat rendah, yaitu 6,72. Provinsi yang berada di 

atas rata-rata sebanyak 18 sementara 16 provinsi yang memiliki skor di bawah rata-

rata nasional. 

Catatan:  

1. Untuk mendapatkan peringkat Pratama minimum memiliki 1 PUSPAGA  

2. Untuk mendapatkan peringkat Madya minimum memiliki 1 PUSPAGA dan 1 

PUSPAGA standar 

3. Untuk mendapatkan peringkat Nindya minimum memiliki 1 PUSPAGA dan 2 

PUSPAGA standar 

4. Untuk mendapatkan peringkat Utama minimum memiliki 2 PUSPAGA dan 3 

PUSPAGA standar 

5. Untuk mendapatkan peringkat KLA minimum memiliki 3 PUSPAGA dan 4 

PUSPAGA standar 

Rekomendasi: 
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1. Mendorong lebih banyaknya Lembaga Konsultasi Keluarga 

2. Mendorong terstandardisasinya Lembaga Konsultasi Keluarga 

 

 

Gambar 70 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 9 Persentase lembaga 

pengasuhan alternatif terstandardisasi 

Skor maksimal untuk indikator tersedianya lembaga pengasuhan alternatif 

adalah 31,5. Berdasarkan data di atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi D.I 

Yogyakarta dengan skor 5,74. Nilai rata-rata secara nasional masih sangat rendah, 

yaitu 5,74. Provinsi yang berada di atas rata-rata sebanyak 18 sementara 16 provinsi 

yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional. 

Catatan:  

1. Untuk mendapatkan peringkat Pratama minimum memiliki 2 Lembaga terstandar 

2. Untuk mendapatkan peringkat Madya minimum memiliki 3 Lembaga terstandar  

3. Untuk mendapatkan peringkat Nindya minimum memiliki 4 Lembaga terstandar  

4. Untuk mendapatkan peringkat Utama minimum memiliki 5 Lembaga terstandar  

5. Untuk mendapatkan peringkat KLA minimum memiliki 6 Lembaga terstandar 

Rekomendasi: 
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1. Menyelenggarakan Bimtek KHA bagi pengasuh dan pengelola Lembaga 

Pengasuhan Alternatif 

2. Mendorong terstandardisasinya Lembaga Konsultasi Keluarga 

 

 

Gambar 71 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 10 Persentase pengembangan anak 

usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI) 

Skor maksimal untuk indikator tersedianya PAUD HI adalah 20 Berdasarkan 

data di atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi D.I Yogyakarta dengan skor 3,98. 

Nilai rata-rata secara nasional masih sangat rendah, yaitu 3,98. . Provinsi yang 

berada di atas rata-rata sebanyak 16 sementara 18 provinsi yang memiliki skor di 

bawah rata-rata nasional. 

Catatan:  

1. Untuk mendapatkan peringkat Pratama minimum memiliki 1 PAUD HI 

terstandar 

2. Untuk mendapatkan peringkat Madya minimum memiliki 2 PAUD HI terstandar  

3. Untuk mendapatkan peringkat Nindya minimum memiliki 3 PAUD HI 

terstandar  

4. Untuk mendapatkan peringkat Utama minimum memiliki 4 PAUD HI terstandar  
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5. Untuk mendapatkan peringkat KLA minimum memiliki 5 PAUD HI terstandar 

Rekomendasi: 

1. Menyelenggarakan Bimtek KHA bagi pengasuh dan pengelola PAUD HI 

2. PAUD HI adalah integrasi antara PAU dengan perangkat lainnya bukan hanya 

PAUD saja 

 

 

Gambar 72 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 11 Tersedia infrastruktur (sarana 

dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak 

Skor maksimal untuk indikator tersedianya Infrastruktur Ramah Anak (IRA) 

adalah 28 Berdasarkan data di atas, skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI 

Jakarta dengan skor 11,12. Nilai rata-rata secara nasional masih sangat rendah, 

yaitu 2,18. Provinsi yang berada di atas rata-rata sebanyak 14 sementara 20 provinsi 

yang memiliki skor di bawah rata-rata nasional. 

Catatan:  

1. Untuk mendapatkan peringkat Pratama minimum memiliki 1 RBRA terstandar 

2. Untuk mendapatkan peringkat Madya minimum memiliki 1 RBRA terstandar  

3. Untuk mendapatkan peringkat Nindya minimum memiliki 1 RBRA terstandar  
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4. Untuk mendapatkan peringkat Utama minimum memiliki 2 RBRA terstandar  

5. Untuk mendapatkan peringkat KLA minimum memiliki 3 RBRA terstandar 

Rekomendasi: 

1. Menyelenggarakan Bimtek KHA bagi pengasuh dan pengelola RBRA 

2. Perlu adanya standardisasi RBRA bukan hanya penyediaan RBA 

4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  

 

Gambar 73 Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Kesehatan Dasar dan 

Kesejahteraan 

Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Kesehatan Dasar dan 

Kesejahteraan atau klaster 3 terlihat pada Grafik di atas. Provinsi dengan angka 

rerata capaian tertinggi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta Jakarta sebesar 120,43 dan 

Provinsi dengan angka rerata capaian terendah adalah Provinsi Papua Barat sebesar 

0,00. 

Angka rerata nasional pada nilai klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

yaitu 66,20. Provinsi yang berada di atas rata-rata angka nasional sebanyak 20 

antara lain: D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera 

Selatan, Jambi, Kep. Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah.  
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Nilai maksimal pada klaster 3 (tiga) sebesar 150 poin, nilai tersebut dapat 

terpenuhi lengkap dan tinggi apabila kab/kota dapat menjawab pertanyaan dengan 

tepat serta memberikan bukti dokumen yang sesuai dengan pertanyaan.  

Indikator pada klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdiri atas 

1) Indikator 12: Persalinan di fasilitas kesehatan 

2) Indikator 13: Status gizi balita 

3) Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 

(dua) tahun 

4) Indikator 15: Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak 

5) Indikator 16: Air minum dan sanitasi 

6) Indikator 17: Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, 

promosi dan sponsor (IPS) rokok 

 

 

Gambar 74 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 12 Persalinan di Fasilitas 

Kesehatan 

 

Angka rata-rata capaian provinsi indikator 12 adalah 7,52 dari nilai maksimal 

15. Ada sebanyak 19 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 15 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah DKI Jakarta. 
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Catatan:  

1. Kelengkapan angka rata-rata persalinan 

2. Kelengkapan cakupan kepemilikan buku KIA 

3. Kelengkapan cakupan imunisasi 

4. Kelengkapan angka kematian bayi 

Rekomendasi: 

1. Meningkatkan sistem pendataan yang terstruktur mengenai AKB, KIA dan AKI 

2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan 

3. Memberdayakan masyarakat agar akses terhadap persalinan pelayanan 

kesehatan 

4. Meminimalisir terjadinya AKI dan AKB dengan meningkatkan kualitas layanan 

di Fasyankes 

 

 

Gambar 75 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 13 Status Gizi Balita 
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Angka rata-rata capaian provinsi indikator 15 adalah 10,88 dari nilai maksimal 

25, Ada sebanyak 21 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 13 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah DKI Jakarta. 

Catatan:  

1. Untuk mendapat peringkat Pratama, minimal capaian sama dengan angka 

nasional untuk angka stunting 

2. Untuk mendapat peringkat Madya dan Nindya, minimal capaian di bawah angka 

nasional untuk prevalensi stunting 

3. Untuk mendapat peringkat Utama ke atas, capaian di bawah nasional dengan 

persentase tahun berjalan lebih kecil dari tahun sebelumnya (2021<2020) 

4. Data lebih terstruktur dan terpilah 

Rekomendasi:  

1. Koordinasi K/L dan daerah dalam mewujudkan penurunan angka stunting dan 

pencegahan gizi buruk 

2. Advokasi dan sosialisasi  PHA -  Tumbuh Kembang Anak Optimal 

3. Sinkronisasi data angka stunting 

4. Penguatan Peran 2P dari Forum Anak dan Forum Keluarga dalam kampanye Gizi 

Seimbang dan perubahan perilaku 
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Gambar 76 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 14 Pemberian Makan pada Bayi 

dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun 

Angka rata-rata capaian provinsi indikator 14 adalah 10,72 dari nilai maksimal 

28, Ada sebanyak 18 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 16 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah D.I. Yogyakarta. 

Catatan:  

1. Untuk mendapat level Pratama, capaian angka sama dengan angka ansional 

untuk IMD, ASI Eksklusif 

2. Tidak adanya data konselor ASI dan PMBA 

3. Data persentase ruang menyusui tidak ada hanya ada 2 foto pendukung 

4. Keterlibatan LM, Media dan PMBA 

5. Inovasi kurang data dukung 

Rekomendasi: 

1. Mendorong persentase IMD, ASI Eksklusif (0-6 bln) dan anak usia 6-23 bulan 

menerima MP-ASI, di atas angka nasional dan meningkat setiap tahun 

2. Mendorong persentase ruang ASI di fasilitas kantor dan fasilitas umum di atas 

50% 

3. Tersedia konselor ASI dan PMBA 
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Gambar 77 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 15 Fasilitas kesehatan dengan 

pelayanan ramah anak 

Angka rata-rata capaian provinsi indikator 15 adalah 10,88 dari nilai maksimal 

25, Ada sebanyak 21 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 13 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah DKI Jakarta 

Catatan:  

1. Untuk mendapat level Pratama, madya dan nindya: minimal ada 4 Puskesmas 

dengan Pelayanan Ramah Anak. (Inisiasi) 

2. Kurangnya data dukung terkait peran FA, FK, DU, LM, dan media dalam upaya 

mendukung fasyankes ramah anak 

3. Data dukung inovasi tidak ada 

Rekomendasi:  

1. Minimal ada 4 Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak. (inisiasi) 

2. Memiliki dan mendorong PRAP terstandardisasi 

3. Menyelenggarakan Bimtek KHA dan PRAP bagi pengelola atau penyedia 

layanan di Puskesmas 
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Gambar 78 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 16 Air minum dan sanitasi 

 
Angka rata-rata capaian provinsi indikator 16 adalah 12,06 dari nilai maksimal 

26, Ada sebanyak 20 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 14 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah D.I. Yogyakarta. 

Catatan:  

1. Lampiran Dokumen evidence agar lebih sesuai dengan sanitasi dan air bersih 

2. Bentuk Kerjasama tidak hanya dari PDAM saja, karena penyediaan air memang 

sudah TUSI dari PDAM 

3. Dapat mengoptimalkan dari Porgram Penyediaan Air Minum Berbasis 

Masyarakat 

Rekomendasi: 

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di atas angka 

nasional 

2. Ada upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum seperti penyuluhan 

dan memperluas akses mendapatkan air bersih 

3. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak di atas angka 

nasional 

4. Lebih mendorong dengan adanya peraturan Stop BABS dan ODF 
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Gambar 79 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 17 Ketersediaan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok 

 
Angka rata-rata capaian provinsi indikator 17 adalah 13,57 dari nilai maksimal 

35, Ada sebanyak 20 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 14 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah D.I. Yogyakarta. 

Catatan :  

1. Untuk mendapat level Pratama, minimal sudah ada kebijakan  berupa Perbup/ 

Perwal KTR 

2. Untuk mendapat level Madya dan nindya,  minimal sudah ada kebijakan berupa 

Perda KTR 

3. Untuk mendapat level utama ke atas, sudah ada kebijakan berupa Perda  KTR 

yang di dalam pasalnya ada pelarangan  iklan, serta pelarangan promosi dan 

sponsor bagi kegiatan anak 

Rekomendasi :  

1. Mendorong Persentase KTR di faskes, fasdik, ditempat anak bermain, tempat 

ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum, di atas 75% 

2. Tidak ada Iklan di  faskes, fasdik, tempat umum, tempat anak bermain 
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3. Tidak ada Promosi dan Sponsor Perusahaan rokok terkait kegiatan yang 

melibatkan anak 

4. Tidak ada Promosi, Iklan dan Sponsor Rokok di sepanjang rute anak menuju ke 

Sekolah 

5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan 
Budaya 

 

 

Gambar 80 Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Pendidikan, Pemanfaatan 
Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya 

 
Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Klaster Pendidikan, Pemanfaatan 

Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya atau klaster 4 terlihat pada Gambar di atas. 

Provinsi dengan angka rerata capaian tertinggi adalah Provinsi D.I. Yogyakarta 

Jakarta sebesar 96,72 dan Provinsi dengan angka rerata capaian terendah adalah 

Provinsi Papua Barat sebesar 0,00. 

Angka rerata nasional pada nilai klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 

Luang, dan Kegiatan Budaya yaitu 55,83. Provinsi yang berada di atas rata-rata 

angka nasional sebanyak 21 antara lain: D.I. Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Bali, 

Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Riau, Kep. Bangka 

Belitung, Lampung, Sumatera Barat, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan 
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Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, 

Gorontalo, Aceh.  

Nilai maksimal pada klaster 4 (empat sebesar 130 poin, nilai tersebut dapat 

terpenuhi lengkap dan tinggi apabila kab/kota dapat menjawab pertanyaan dengan 

tepat serta memberikan bukti dokumen yang sesuai dengan pertanyaan.  

Indikator pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan 

Budaya, terdiri atas:  

1) Indikator 18: Wajib belajar 12 (dua belas) tahun 

2) Indikator 19: Sekolah Ramah Anak (SRA) 

3) Indikator 20: Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan 

rekreatif yang ramah anak 

 

 

Gambar 81 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 18 Wajib Belajar 12 (dua belas) 
tahun 

 
Angka rata-rata capaian provinsi indikator 18 adalah 6,89 dari nilai maksimal 

15, Ada sebanyak 20 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 14 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah Banten 
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Catatan:  

1. Peraturan Daerah 

2. Alokasi Anggaran 

3. SDM terlatih KHA 

4. Kerjasama/Kemitraan 

5. Inovasi 

6. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Perlindungan Khusus 

Rekomendasi: 

1. Adanya data mengenai anak putus sekolah dan anak tidak sekolah 

2. Tersedia layanan Pendidikan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah 

(informal, nonformal) 

3. Memiliki kebijakan untuk penanganan dan pencegahan Anak Tidak Sekolah yang 

melibatkan multi sektor 

4. Memiliki alokasi anggaran khusus dalam mewujudkan WAJAR 12 tahun 

 

 

Gambar 82 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 19 Sekolah Ramah Anak (SRA) 

 
Angka rata-rata capaian provinsi indikator 19 adalah 31,56 dari nilai maksimal 

75, Ada sebanyak 20 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 14 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah D.I. Yogyakarta 
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Catatan:  

1. Peraturan Daerah 

2. Alokasi Anggaran 

3. SDM terlatih KHA 

4. Jumlah/persentase SRA yang di SK-kan 

5. Jumlah/persentase SRA yang Deklarasi 

6. Jumlah/persentase SRA yang mempunyai Papan Nama 

7. Sekber SRA 

8. Kemitraan 

9. Inovasi Pembentukan dan Pengembangan SRA 

Rekomendasi: 

1. Minimal ada 3 jenjang satuan Pendidikan (Prasekolah, SD/MI, SMP/Mts) yang 

menginisiasi Satuan Pendidikan Ramah Anak 

2. Memiliki dan mendorong SRA terstandardisasi 

3. Menyelenggarakan Bimtek KHA dan PRAP bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan 

 

Gambar 83 Rata-Rata Perolehan Provinsi untuk Indikator 20 Ketersediaan fasilitas untuk 
kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak 
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Angka rata-rata capaian provinsi indikator 20 adalah 16,50 dari nilai maksimal 

40, Ada sebanyak 20 Provinsi dengan nilai di atas rata-rata, namun 14 Provinsi 

masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi adalah D.I. Yogyakarta 

Catatan:  

1. Peraturan Daerah 

2. Alokasi Anggaran 

3. SDM terlatih KHA 

4. Jumlah/persentase PKA yang di SK-kan 

5. Jumlah PKA yang mempunyai papan nama 

6. Kemitraan 

7. Inovasi Pembentukan dan Pengembangan PKA 

Rekomendasi: 

1. Memiliki pusat kreativitas anak yang dapat diakses semua anak dan tidak 

berbayar 

2. Pengembangan PKA dapat berasal dari sanggar, sekretariat FA, perpustakaan, 

dan rumah ibadah 

3. Daerah melalukan fasilitasi dan pemanfaatan kegiatan-kegiatan anak dalam 

pemanfaatan waktu luang 

4. Menyelenggarakan Bimtek KHA dan PKA bagi pengelola pusat kreativitas anak 
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6. Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak 

 

Gambar 84 Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Desa/Kelurahan Layak Anak dan 

Kecamatan Layak Anak 

Angka Rerata Capaian Provinsi untuk Nilai Kelana dan Dekela terlihat pada 

grafik di atas. Provinsi dengan angka rerata capaian tertinggi adalah Provinsi DKI 

Jakarta sebesar 89,09 dan Provinsi dengan angka rerata capaian terendah adalah 

Provinsi Papua Barat sebesar 0,00. 

Angka rerata nasional pada nilai klaster Kelana dan Dekela yaitu 55,83. 

Provinsi yang berada di atas rata-rata angka nasional sebanyak 17 antara lain: DKI 

Jakarta, D.I. Yogyakarta, Banten, Kep. Bangka Belitung, Bali, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Kep. Riau, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur. 

Nilai Kelana dan Dekela dapat terpenuhi lengkap dan tinggi apabila kab/kota 

menjawab pertanyaan pada indikator KLA tersebut dengan ketepatan dalam 

menjawab pertanyaan serta memberikan bukti dokumen yang sesuai dengan 

pertanyaan. 

Indikator pada Kelana dan Dekela, terdiri atas pertanyaan: Kecamatan Layak 

Anak dan Desa Layak Anak. 

Angka rata-rata capaian provinsi indikator Kecamatan Layak Anak adalah 

12,25 dari nilai maksimal 25, Ada sebanyak 18 Provinsi dengan nilai di atas rata-

rata, namun 16 Provinsi masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi 

adalah DKI Jakarta. 
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Sedangkan angka rata-rata capaian provinsi indikator Desa Layak Anak adalah 

32,65 dari nilai maksimal 75, Ada sebanyak 17 Provinsi dengan nilai di atas rata-

rata, namun 17 Provinsi masih di bawah rata-rata. Provinsi dengan nilai tertinggi 

adalah DKI Jakarta.  

 

 

Gambar 85 Rata-Rata Perolehan Provinsi Indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA) 
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Gambar 86 Rata-Rata Perolehan Provinsi Indikator Desa Layak Anak (DEKELA) 
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7. Hasil Evaluasi KLA Per Provinsi 

 

 

 

Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 8 

(delapan) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 34,8%. Peringkat 

tertinggi Kategori Madya diperoleh oleh Kota Banda Aceh.  

 

 

 

2. PROVINSI SUMATERA UTARA 

1. PROVINSI ACEH 
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Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 14 (empat belas) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 42,4%.  

Peringkat tertinggi Kategori Madya diperoleh oleh 5 Kab/Kota antara lain: Kota Tebing 

Tinggi, Kab. Deli Serdang, Kota Medan, Kab. Dairi, Kota Tanjung Balai. 

 

 

 

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 15 (lima belas) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 78,9%.  

Peringkat tertinggi Kategori Nindya diperoleh oleh 2 Kab/Kota, yakni Kota Padang dan 

Kota Sawah Lunto. 

 

 

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 10 

(sepuluh) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 83,3%. 

Peringkat tertinggi Kategori Nindya diperoleh oleh 2 Kab/Kota antara lain: Kota 

Pekanbaru dan Kabupaten Siak. 

3. PROVINSI SUMATERA BARAT 

4. PROVINSI RIAU 
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Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 7 

(tujuh) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 63,6%. Peringkat tertinggi 

Kategori Madya  diperoleh oleh Kota Jambi. 

 

                 

        

                
         

           
                   
              
            

                    
              
               
              

      

     

                 
         

       

       

 

      

 

        

 

                 

           

                       

               
                    

                                  

        

          

                   
         
            

           
               

             
            

           

               
          
               
            

       

                
         

     

      
 

        
 

                 

           

               

       

5. PROVINSI JAMBI 



148 

 

 

 

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 9 (sembilan) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 52,9%.  

Peringkat tertinggi Kategori Nindya diperoleh oleh Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

 

 

                                             

        

              
                   

                

              
              
                  

            
                
                   
               

      

     
                

         

       

        

      
 

        
 

     

           

           

               
       

          
                
                 
                
        
        
             
                

                                     

        

       

               
           

                
         

        
 

     

           

           

               

       

                   
                    
           
                 
              
                      
         
             

6. PROVINSI SUMATERA SELATAN 

7. PROVINSI BENGKULU 
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Provinsi Bengkulu terdiri dari 10 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 2 

(dua) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 20%. Peringkat tertinggi 

Kategori Pratama diperoleh oleh 2 Kab/Kota antara lain: Kota Bengkulu dan Kabupaten 

Seluma. 

 

 

 

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 13 

(tiga belas) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 86,7%.  

Peringkat tertinggi Kategori Madya diperoleh oleh 4 Kab/Kota antara lain: Kota Banda 

Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tulang 

Bawang. 

 

 

Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 7 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 6 (enam) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 85,7%.  

                                    

        

                       
           

     
                  
              
                   
                     
              
            
                  
              
                 

       

                
           

       

         

                 

             

                      

 

             
       

                  
              
                 

8. PROVINSI LAMPUNG 

9. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
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Peringkat tertinggi Kategori Madya diperoleh 2 kab/kota antara lain Kabupaten Bangka 

Tengah dan Kota Pangkal Pinang. 

 

 

 

 

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 7 (tujuh) kab/kota dan menyandang peringkat Pelopor PROVILA.  

Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 100%.  

                                                 

        

                    
                  
                    

             
                 
           
                   

       

     

             
           

      
 

        
 

              

             

               

       

                                      

        

                    

            
           

     

           

           
               
            

       

       

         

10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
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Peringkat tertinggi Kategori Madya diperoleh 3 kab/kota antara lain Kota Tanjung 

Pinang, Kota Batam dan Kota Bintan. 

 

 

 

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 6 

(enam) kab/kota dan menyandang peringkat Pelopor PROVILA.  

Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 100%.  

Peringkat tertinggi Kategori Nindya diperoleh 3 kota antara lain Kota Jakarta Selatan, 

Jakarta Timur dan Jakarta Utara.  

 

 

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 21 

(dua puluh satu) kab/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 77,8%.  

Peringkat tertinggi Kategori Nindya diperoleh 3 kota antara lain Kota Bekasi, Depok dan 

Sukabumi.  

 

 

                                        

        

                      

                    
                    

                    

                    
                    

           

               

11. PROVINSI DKI JAKARTA 

12. PROVINSI JAWA BARAT 
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Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 35 (tiga puluh lima) kab/kota dan menyandang predikat Pelopor PROVILA. 

Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 100%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Utama diperoleh Kota Surakarta.  

                       

             
            
             
              
          
              
             
          

             
            
               

               

            

             

               

           

        

                

             

                  

           

              

                

           

              

            

                  

             

      

     

                
         

       

       
 

      
 

        
  

              

           

               

       

     

      

                

       

        

        

          

                        

        

            

               

            

           

               

            

             

             

           

             

              

             

           

               

           
                
           
          
          
                 
         
           
             
                 
              
           
              

       

               

            

              

                

               

           

                  

     

              

13. PROVINSI JAWA TENGAH 
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Provinsi D.I Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota dan menyandang predikat Pelopor PROVILA.  

Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 100%. Peringkat tertinggi dengan Kategori 

Utama diperoleh Kota Yogyakarta.  

 

 

 

                                           

        

         

               

           
                

     

               

       

               

      

     

     

      

                                       

        

             

             

               

                

             

           

                  

             

            

           

          

                

             

               

           

           

              

            
            
                
             
            
              
             
               
             
             
               
            
               

       

          

                

              

            

             

               

            

     

             

       

        

        

          

14. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 

15. PROVINSI JAWA TIMUR 
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Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota dan menyandang predikat Pelopor 

PROVILA. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 100%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Utama diperoleh Kota Surabaya. 

 

 

 

Provinsi Banten terdiri dari 38 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 8 

(delapan) kabupaten/kota dan menyandang predikat Pelopor PROVILA. Persentase 

Capaian KLA Provinsi sebesar 100%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Nindya diperoleh Kota Tangerang Selatan dan Kota 

Tangerang. 

 

 

Provinsi Bali terdiri dari 9 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti penilaian 

mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA sebanyak 8 

(delapan) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 88,9%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Utama diperoleh Kota Denpasar. 

                                   

        

              
              
               
          

           

             

      

                       
                

     

       
       

 

      

 

         

16. PROVINSI BANTEN 

17. PROVINSI BALI 
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Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 50%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Madya diperoleh Kab. Dompu, Kota Mataram, Kab. 

Lombok Barat. 

 

                                 

        

               
             
            

            
           
              

     

             

     

         

     

       
       

        

       

         

     
        
           

                                                

        

          

              
                 

           

         

     

       

                  
                 
            
                 
                  

      
 

        
 

                 
           

                       
                

         

18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
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Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 22 kabupaten/kota, dan seluruhnya 

mengikuti penilaian mandiri Evaluasi KLA. Namun dalam Evaluasi KLA tahun ini 

masih belum menerima penghargaan.  

Kabupaten/ Kota yang menginput penilaian mandiri melalui website KLA sebanyak 5 

(lima) Kab/Kota antara lain: Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur, Kota Kupang, Kab. 

Sabu Jaijua, Kab. Sumba Timur. 

 

 

 

                                                

        

          
                   
             
               
                

             

         
                   

             
          

 

              

      

  

                       

                 

                                

                              

               

               

                  

                       

               

                 

                     

                     

                           

                         

                            

                   

                  

                                             

        

                

               
    

           

       

                    
         

        
 

              
            

               
       

                   

                

                  

                  

                     

                 

                       

                  

                   

                       

                   

19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

20. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
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Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 21,4%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Pratama diperoleh Kota Pontianak, Kab. Kubu 

Raya, Kab. Sanggau, sementara 11 Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA.  

 

 

 

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 14 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 28,6%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Pratama diperoleh Kab. Kotawaringin Barat, Kota 

Palangkaraya, Kab. Lamdau, Kab. Katingan, sementara 10 Kab/Kota masih belum 

mendapatkan peringkat KLA.  

 

 

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 

76,9%.  

                                              

        

                 

     

                   

             

             

                    
         

         

     
        

            

               

       

                  

                   

         

                      

                        

                      

                       

                          

                   

                     

                   

21. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
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Peringkat tertinggi dengan Kategori Nindya diperoleh Kab. Tabalang, sementara 3 

Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA.  

 

 

 

 

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 13 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 90%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Nindya diperoleh Kota Balikpapan dan Kota 

Bontang, sementara 1 Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA.  

                                               

        

                  
                 
                     
                       

                
      

               
             
           
                 

      

           

       

     

             
                

 

      
 

        
 

             

          

 

               

       

                
              
          

                                             

        

                     
                

          
               
               
                 

     
          

      

                 
              

       
     

       
 

      
 

        
 

              

           

                    

              
         

                 

23. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
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Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 kabupaten/kota, hanya 2 kab/kota yang 

mengikuti penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan 

peringkat KLA sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi 

sebesar 20%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Pratama diperoleh Kab Bulungan, namun masih 

ada 3 Kab/Kota yang tidak menginput data pada website KLA sementara itu 1 Kab/Kota 

masih belum mendapatkan peringkat KLA.  

 

 

 

                                             

        

           

       

             

         

                   

          

            
               
              

         

     
        
           

     
         

       

                                           

        

               

            
              
             

        

      

           

     

                
         

       

 

      

 

        
 

             

          

  

               

       

                          

                          

                     

                  

             

                     

                      

                         

                 

                  

       

24. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

25. PROVINSI SULAWESI UTARA 
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Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 3,3%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Nindya diperoleh Kota Bitung, sementara 10 

Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA.  

 

 

 

Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 13 kabupaten/kota, hanya 12 kab/kota yang 

mengikuti penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan 

peringkat KLA sebanyak 1 (satu) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi 

sebesar 7,7%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Pratama diperoleh Kab. Parigi Mountong, 

sementara 11 Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA dan 1 kab/kota tidak 

menginput dokumen pada web evaluasi KLA. 

 

 

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota, hanya 23 Kab/Kota yang 

mengikuti penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan 

peringkat KLA sebanyak 15 (lima belas) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA 

Provinsi sebesar 62,5%.  

                                            

        

                

       

                   

                
         

                   

           

         

         

            

             

                

                     

             

         

               

                 

        
 

             

          

  

              

        

26. PROVINSI SULAWESI TENGAH 

27. PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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Peringkat tertinggi dengan Kategori Nindya diperoleh Kota Parepare dan Kab Bone, 

sementara 8 Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA dan 1 kab/kota tidak 

menginput dokumen pada web evaluasi KLA. 

 

 

 

 

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 kabupaten/kota dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 11,8%.  

                                             

        

              
          

              
               
                     
                       

         

            
              
            
           
             

      

                
         

       

     

                
         

                    

                     

             

            

         

              

         

                

       
 

      
 

        
 

              

           

               
       

               

                   

                                                   

        

            

         

      

       

                
         

       

 
        

 

              

            

               

       

                  

           

                

            

          

                

                 

                

                

              

          

                

                     

               

                  

28. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
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Peringkat tertinggi dengan Kategori Nindya diperoleh Kota Kendari, sementara 15 

Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA. 

 

 

 

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 6 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 33,3%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Madya diperoleh Kab. Gorontalo, sementara 4 

Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA. 

 

 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 33,3%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Pratama diperoleh Kab Majene dan Kab Polewali 

Mandar, sementara 4 Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA. 

 

                                      

        

            

            

     

     

       

      
 

        
 

              

           

               
       

                
         

                
            
                 
             

29. PROVINSI GORONTALO 

30. PROVINSI SULAWESI BARAT 
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Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota, hanya 3 Kab/Kota yang mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 18,2%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Pratama diperoleh Kab Buru dan Kota Ambon, 

sementara 2 Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA dan 8 Kab/Kota tidak 

menginput pada web evaluasi KLA.  

 

                                           

        

           
                   

       
                

         

           
                 
           
               

        
 

              

           

               
       

                                   

        

         

            

       

             

         

                   

          
              

                    

                  

                 

                     

                     

                      

                 

           

        
 

             

          

 

               
       

31. PROVINSI MALUKU 
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Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 kabupaten/kota, dan seluruhnya mengikuti 

penilaian mandiri Evaluasi KLA. Kabupaten/Kota yang mendapatkan peringkat KLA 

sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota. Persentase Capaian KLA Provinsi sebesar 20%.  

Peringkat tertinggi dengan Kategori Madya diperoleh Kota Ternate, sementara 8 

Kab/Kota masih belum mendapatkan peringkat KLA.  

 

 

 

                                         

        

            

             

     

     

       

             

         
      

 

        
 

              

           

                       

                      

                      

                 

                  

                    

                     

                    

                 

                                        

        

          

                

         
              

          

           

            

     
         
        

            

                 

                 

              

                  

           

               

             

            

                      

                     

              

32. PROVINSI MALUKU UTARA 

33. PROVINSI PAPUA BARAT 
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Provinsi Papua Barat terdiri dari 13 kabupaten/kota, hanya 1 kabupaten/kota yang 

menginput dokumen di website KLA dan belum mendapatkan peringkat yaitu Kab. Fak-

Fak. 

 

 

 

Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/kota, hanya 5 kabupaten/kota yang 

menginput dokumen di website KLA dan belum mendapatkan peringkat, sementara 24 

kab/kota lainnya tidak menginput dokumen di website KLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

        

                

               

           

             

           

                

         

                   

            

               

           

             

                

           

               

           

          

           

              

                       

              

           

            

             

             

                    

           

               

                      

             

               

            

                   

              

           

              

         

34. PROVINSI PAPUA  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasinya sebagai 

manusia. Hak anak adalah sesuatu yang mutlak bagi anak, maka sejalan dengan hal 

tersebut, pemenuhan hak anak termasuk melindungi mereka dari segala bentuk 

kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi harus menjadi prioritas bersama 

untuk dilaksanakan. 

Pemenuhan hak anak yang meliputi 4 (empat) klaster KHA telah diupayakan oleh 

Deputi Bidang PHA dengan berbagai strategi mulai dari penetapan kebijakan, 

penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan hingga kolaborasi dengan mitra 

kerja baik di pusat maupun di daerah yang meliputi unsur pemerintah maupun lembaga 

non pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media.  

Selain itu, Deputi Bidang PHA juga mendorong pelaksanaan kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak yang diharapkan akan dapat menjadi daya ungkit dalam 

upaya pencapaian Indonesia Layak Anak tahun 2030 mendatang.  

Profil tematik pemenuhan hak anak dan implementasi kebijakan KLA ini adalah 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari Deputi Bidang PHA terhadap upaya 

yang yang dilaksanakan untuk dapat dipublikasikan dan memberikan kesempatan 

berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap upaya yang telah dilakukan. Hal 

ini didorong pula dengan landasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersih, 

akuntabel dan transparan sehingga hal-hal yang telah diupayakan bukan hanya 

merupakan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang searah.  

Diharapkan dengan tersusunnya profil tematik pemenuhan hak anak ini dapat 

memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang upaya yang telah dilaksanakan 

oleh Deputi Bidang PHA sekaligus membuka peluang bagi ruang diskusi untuk 

mendapatkan masukan yang dapat menjadi perbaikan bagi Deputi Bidang PHA secara 

umum. 

Ke depan, profil tematik pemenuhan hak anak ini akan menjadi sebuah publikasi 

rutin Deputi Bidang PHA sebagai sarana monitoring dan evaluasi sehingga dapat 

menjadi cepat tanggap terhadap berbagi isu yang terkait dengan pemenuhan hak anak, 

serta di masa datang diharapkan Deputi Bidang PHA juga dapat mengembangkan 
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mekanisme koordinasi dengan berbagai pihak lainnya dalam menyempurnakan profil 

tematik ini.  

Upaya pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab dan kewajiban semua 

pihak karena semua anak Indonesia adalah anak kita, dan investasi kemajuan bangsa 

terletak pada generasi penerus yaitu anak-anak kita. 
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