KATA PENGANTAR
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam
keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya
pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan
kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan
masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap
sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis
lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi,
diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan
kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat
kekerasan juga masih relatif rendah.

Pada Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
disusun untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program prioritas (platform)
Presiden terpilih disesuaikan dengan tugas, fungsi dan mandat K/L tersebut. Sejalan dengan
ini, Peraturan Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 juga
mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L 2015-2019
dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019.

Rencana strategis K/L dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima
tahunan merupakan penjabaran teknis dari RPJMN 2015-2019. Rencana Strategis
merupakan sekumpulan konsep untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara
kapasitas sumberdaya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
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strategis lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) telah berupaya untuk menjabarkan visi
dan misi Presiden terpilih sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan
mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara
mencapai hasil tersebut.

Mudah-mudahan melalui Rencana Strategis Deputi Perlindungan Anak yang memuat
tujuan, arah kebijakan, strategi, program dan target-target kinerja selama kurun waktu lima
tahun ke depan (2014-2019). Upaya Kemen PP-PA khususnya pada Deputi Bidang
Perlindungan Anak untuk mengharmonisasikan, mengintegrasikan dan membangun
kapasitas serta pola pikir pemangku kepentingan tentang pentingnya memakai pendekatan
gender dan anak dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan K/L dan daerah dapat
dilaksanakan sehingga berkontribusi di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil,
sejahtera dan demokratis.

Deputi Bidang Perlindungan Anak,

Pribudiarta Nur Sitepu
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Instrumen Internasional Tentang Perlindungan Anak Yang Mengikat Indonesia

HAM Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari HAM. Konvensi
Hak-hak Anak (KHA) (diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36
Tahun 1990) merupakan bagian integral dari Hukum / Instrumen HAM Internasional.
Kerangka hukum hak-hak anak dan perlindungan anak terdiri dari instrumen / hukum
internasional dan instrumen / hukum nasional.
Hukum internasional merupakan standar HAM dunia, dan tiap negara boleh
melakukan ratifikasi menjadi bagian dari kerangka hukum nasional negara yang
bersangkutan serta boleh mengabaikan / tidak meratifikasi. Konsekuensi bagi Negara
yang telah meratifikasi instrumen internasional maka negara tersebut terikat secara
yuridis dan politis.
Keterikatan yuridis ditandai dengan kewajiban Negara mengambil langkahlangkah legislatif atau membuat UU nasional sesuai dengan isu atau substansi dalam
Kovenan / Konvensi / Protokol yang telah diratifikasi. Dapat dikatakan bahwa hukum
nasional merupakan turunan atau pelaksanaan mandat dari hukum internasional yang
telah diratifikasi (disahkan).
Keterikatan secara politis ditandai dengan Negara yang bersangkutan
berkomitmen membuat kebijakan, strategi, program guna mengimplementasikan
mandat atau substansi atau amanat yang terkandung dalam Kovenan / Konvensi /
Protokol. Kovenan, Konvensi dan Protokol juga disebut sebagai perjanjian Internasional.
Bentuk lain dari perjanjian internasional diantaranya Traktat (Treaty) dan Pakta (Pact).
Kerangka hukum internasional (Kovenan Konvensi dan Protokol termasuk
perjanjian Internasional lainnya) mengikat negara tetapi tidak mengikat rakyatnya.
Negara yang telah meratifikasi sebuah instrumen atau hukum internasional maka sesuai
dengan prinsip aplikasi domestik yang menggunakan sistem dualis, maka negara
tersebut berkewajiban membuat undang-undang sebagai turunan dari instrumen atau
hukum internasional tersebut. Indonesia termasuk menggunakan sistem dualis.
Dengan demikian Indonesia yang telah meratifikasi hukum internasional,
berkewajiban membuat undang-undang yang mengikat rakyat terhadap segala sesuatu
yang diatur di dalam UU tersebut.
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Komite Hak-Hak Anak PBB menetapkan General Comment No. 8 yang merupakan
pedoman bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi KHA dalam mengambil langkahlangkah reformasi hukum dan kebijakan tentang perlindungan anak.
Hak atas perlindungan dari hukuman fisik dan bentuk-bentuk hukuman lain
yang kejam atau merendahkan martabat (antara lain, pasal 19, 28 (2) dan 37)
Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 8, 2006:
Ringkasan
Tujuan Komentar Umum No.8, yang pertama dari serangkaian Komentar tentang
kekerasan terhadap anak, adalah “untuk menegaskan kewajiban Negara Peserta
untuk bergerak cepat guna melarang dan menghapuskan hukuman fisik dan
semua bentuk hukuman yang kejam dan merendahkan martabat anak dan untuk
menguraikan langkah-langkah legislative (membuat perundang-undangan yang
memadai) dan peningkatan kesadaran serta pendidikan yang harus diambil oleh
Negara. “Mengatasi penerimaan ataupun toleransi yang meluas dari hukuman
fisik anak dan menghapuskannya, di dalam keluarga, sekolah dan tempat lain,
bukan hanya merupakan kewajiban Negara Peserta menurut KHA. Hal ini juga
merupakan strategi kunci untuk mengurangi dan mencegah bentuk-bentuk
kekerasan di dalam masyarakat.”
Definisi
Komite mendefinisikan hukuman badan atau fisik, sebagai:
“Segala hukuman dimana kekuatan fisik dipakai dan dimaksudkan yang
menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman, betapa pun ringannya. Kebanyakan
termasuk memukul (“menampar” (smacking), ‘memukul dengan bagian tangan
yang datar atau pun benda datar ‘smacking’, ‘memukul dengan bagian tangan
yang datar ke arah pantat (spanking)) anak, dengan tangan atau dengan alat –
cambuk, tongkat, sabuk, sepatu, sendok kayu, dll. Tetapi bisa juga melibatkan,
misalnya, menendang, mengguncangkan, atau melemparkan anak, mencakar,
mencubit, membakar, menyiram dengan air panas atau pun memaksa meminum
sesuatu (sebagai contoh, mencuci mulut anak dengan sabun atau memaksa
mereka menelan cabai pedas). Dalam pandangan Komite, hukuman badan selalu
merendahkan. Di samping itu, ada bentuk hukuman non-fisik yang juga kejam dan
merendahkan serta dengan demikian tidak sesuai dengan KHA. Hukuman
tersebut termasuk, misalnya, hukuman yang mengucilkan, merendahkan,
mencemarkan, mengkambinghitamkan, mengancam, menakut-nakuti atau pun
mentertawakan anak.”
Hukuman badan dan bentuk hukuman lain yang kejam atau merendahkan
anak berlangsung di banyak tempat, termasuk di rumah dan keluarga, di
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semua bentuk perawatan atau pengasuhan alternative, sekolah dan lembaga
pendidikan lain serta sistim hokum (peradilan anak) – baik sebagai vonis dan
sebagai hukuman dalam lembaga pidana dan lembaga lainnya, dalam situasi
buruh anak dan dalam masyarakat. Komite membedakan antara kekerasan
dan perendahan martabat sebagai bentuk hukuman yang mereka tolak dan
disiplin dalam bentuk “bimbingan dan pengarahan”, yang penting bagi
pertumbuhan yang sehat bagi anak. Komite juga membedakan antara
tindakan fisik yang menghukum terhadap anak dan intervensi fisik yang
bertujuan melindungi anak dari rasa sakit.
Standar HAM
Pondasi kewajiban HAM untuk melarang dan menghapuskan semua hukuman
badan serta bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat terletak pada hak
semua orang untuk menghormati martabatnya serta integritas fisik dan untuk
menyamakan perlindungan di mata hukum. Komite melacak hal ini sampai pada
RUU HAM – “Martabat masing-masing dan setiap individu merupakan prinsip
utama dari HAM internasional” – dan menunjukkan bagaimana KHA membangun
diatas prinsip-prinsip ini. Pasal 19 KHA, yang mewajibkan Negara untuk
melindungi anak “dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental”, tidak
menyediakan ruang apa pun bagi ambiguitas: “segala bentuk kekerasan disik atau
mental” tidak mengijinkan segala tingkat kekerasan yang dilegalkan terhadap
anak. Hukuman badan dan bentuk hukuman lainnya yang merendahkan martabat
dalam bentuk-bentuk kekerasan dan Negara harus mengambil semua langkah
legislative, administrative, social dan pendidikan untuk menghapuskannya.
”Komite mencatat bahwa hukuman badan telah dikutuk oleh badan perjanjian
HAM internasional mau pun regional dan peradilan konstitusional serta peradilan
tingkat tinggi di banyak Negara.”
Fakta bahwa pasal 19 dan pasal 28 (2) – tentang penegakan disiplin sekolah
dengan menghormati martabat anak – tidak secara khusus merujuk pada
hukuman badan tidak mengabaikan kewajiban untuk melarang dan
menghapuskannya: “KHA, sebagaimana semua instrument HAM lainnya, harus
dipandang sebagai instrument hidup yang interpretasinya berkembang seiring
waktu. Dalam waktu 16 tahun sejak KHA diadopsi, prevalensi hukuman badan
terhadap anak di rumah, sekolah dan lembaga lain telah semakin terlihat lewat
proses pelaporan sesuai KHA dan lewat riset dan advokasi oleh, antara lain,
lembaga HAM nasional dan LSM.”
“Terlihat sekali dengan jelas bahwa praktik tersebut langsung bertentangan
dengan hak anak yang menuntut persamaan dan tidak terpisahkan atas
penghormatan bagi martabat kemanusiaannya serta integritas fisiknya. Sifat anak
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yang berbeda, kondisi mereka yang bergantung dan berkembang, potensi
kemanusiaan mereka yang unik serta kerentanan mereka, semua menuntut
perlindungan lebih, secara hukum dari semua bentuk kekerasan.”
Dalam merespon pandangan bahwa hukuman badan yang masih pada tingkat
“biasa” atau “menengah” adalah sesuai dengan kepentingan terbaik anak, Komite
menyatakan bahwa “interpretasi kepentingan terbaik anak harus konsisten
dengan seluruh KHA, termasuk kewajiban untuk melindungi anak dari semua
bentuk kekerasan dan kewajiban untuk memberikan bobot yang sesuai bagi
pandangan anak; hal tersebut tidak bisa dipakai untuk membenarkan praktekpraktek, termasuk hukuman badan dan bentuk hukuman lain yang kejam dan
merendahkan, yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan anak dan hak
atas integritas fisik”.
Komite mengakui bahwa sebagian orang membenarkan penggunaan hukuman
badan lewat ajaran agama tetapi sekali lagi “praktek keagamaan atau keyakinan
harus sesuai dengan penghormatan atas martabat kemanusiaan pihak lain serta
integritas fisiknya” dan bahwa “kebebasan untuk mempraktekkan agama atau
keyakinan seseorang mungkin terbatas secara hukum guna melindungi hak dan
kebebasan fundamental orang lain”.
Langkah-langkah dan mekanisme yang dituntut guna menghapus hukuman
badan dan bentuk hukuman lain yang kejam dan merendahkan
Reformasi hukum perlu dalam menghapuskan hukuman badan. Semua ketentuan
yang mengijinkan segala tingkat hukuman fisik – harus dicabut. Tetapi hukum
juga harus secara eksplisit melarang hukuman fisik dalam semua keadaan:
“Setelah hukum pidana berlaku sepenuhnya bagi kekerasan terhadap anak, anak
di lindungi dari bentuk hukuman badan dimanapun mereka berada dan siapapun
pelakunya. Akan tetapi dalam pandangan Komite, jika penerimaan tradisi tentang
hukuman badan, perlu agar UU sektoral yang ada – misalnya UU keluarga, UU
pendidikan, UU yang terkait dengan semua bentuk perawatan atau pengasuhan
alternative serta sistim hukum, UU tenaga kerja – jelas melarang penggunaan
hukuman badan dalam keadaan yang sesuai. Di samping itu, penting jika kode
etik profesi dan bimbingan bagi para guru, pengasuh dan lainnya serta juga
peraturan atau piagam lembaga menekankan ketidaksahan hukuman badan dan
bentuk hukuman lain yang kejam dan merendahkan martabat.”
Komite menekankan bahwa reformasi hukum harus disertai dengan peningkatan
kesadaran, bimbingan dan pelatihan, karena tujuan utama dari reformasi hukum
adalah pencegahan. Pelarangan dalam hukum tidak berarti bahwa semua kasus
hukuman badan terhadap anak oleh orang tua harus berakhir dengan tuntutan.
Pelarangan yang efektif juga menuntut peningkatan yang konsisten terhadap
hubungan yang positif dan tanpa kekerasan serta pendidikan bagi semua yang
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terlibat dengan anak. Meskipun Komite tidak merumuskan secara rinci mengenai
bagaimana harus menjadi orang tua, tetapi Komite “memberikan kerangka
prinsip untuk membimbing hubungan baik didalam keluarga dan antara guru,
pengasuh dan pihak lain serta anak-anak” (ayat 46). Misalnya, kebutuhan
perkembangan anak harus dihormati, kepentingan terbaik mereka bersifat
fundamental dan pandangan mereka harus diberikan bobot yang sesuai.
Akhirnya, Negara Peserta harus memonitor kemajuan dalam penghapusan
hukuman badan dan bentuk lain hukuman fisik yang kejam dan merendahkan
martabat, termasuk digunakannya riset wawancara yang melibatkan anak dan
membangun badan monitoring, serta harus melaporkan semua langkah yang
diambil dalam Laporan Berkala Mereka kepada Komite. (Committee on the Rights
of the Child, General Comment No. 8, “The right to protection from corporal
punishment and other cruel or degrading forms of punishment (articles 19, 28(2)
and 37, interalia)”, 2006, CRC/C/GC/8).

1.2 Prinsip-Prinsip
Rencana Strategis Perlindungan anak harus berdasarkan pada prinsip-prinsip:
1. Pasal 2 : Non Diskriminasi
a. Prinsip non-diskriminasi dimasukkan sebagai prinsip yang mengikat dalam UUD
atau UU khusus untuk anak dan semua dasar-dasar diskriminasi yang tercantum
pasal 2 KHA tercermin dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut.
b. Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar diskriminasi dicegah dan
diperangi, baik secara hukum maupun dalam prakteknya, termasuk diskriminasi
atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik
orangtua dan pandangan-pandangan yang lain, suku bangsa, etnis, atau sosial,
harta milik, kecacatan, status kelahiran anak atau status lainnya, serta status
orang tua atau walinya, termasuk anak-anak yang dalam komunitas minoritas dan
penduduk asli, anak-anak disabilitas, yang lahir diluar ikatan perkawinan, anakanak tanpa kewarganegaraan, migran, pengungsi lokal, para pengungsi dan
pencari suaka yang tinggal dan/atau bekerja di jalanan.
c. Pengembangan data yang terpilah-pilah kedalam berbagai kelompok anak-anak
yang tersebut diatas.
2. Pasal 3 : Kepentingan Terbaik bagi Anak
a. Tentang prinsip kepentingan terbaik anak dan perlunya menjadikan prinsip ini
sebagai bahan pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan
dengan anak tercermin dalam UUD dan UU serta peraturan yang ada.
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b. Mengenai pertimbangan terhadap prinsip kepentingan terbaik anak yang

dilakukan oleh peradilan, badan administratif, dan legislative, serta lembagalembaga kesejahteraan sosial negeri ataupun swasta.
c. Mengenai kepentingan terbaik anak menjadi prioritas pertimbangan yang utama
dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, dan kehidupan sosial serta dala m
bidang-bidang seperti:
i. Adopsi;
ii. Prosedur imigrasi, pencari suaka dan pengungsi;
iii. Penempatan dan perawatan anak dalam lembaga pengasuhan;
iv.
Jaminan sosial.
d. Sesuai dengan pasal 3, ayat 3, untuk menetapkan standar yang sesuai bagi

lembaga pengasuhan / panti, pelayanan, dan fasilitas publik maupun swasta yang
bertanggungjawab atas pengasuhan dan perlindungan anak dan untuk menjamin
agar sesuai dengan standar tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan
keamanan, kesehatan, jumlah dan kelayakan staf serta pengawasan atau supervisi
dari yang berwenang.
3. Pasal 6 : Hak Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
a. Langkah-langkah khusus untuk menjamin hak anak atas kehidupan dan untuk
menciptakan lingkungan yang kondusif baik ketika dalam pengungsian maupun
pasca pengungsian untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak
semaksimum mungkin, termasuk perkembangan fisik, mental, spritual, moral,
psikis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia, dan untuk
menyiapkan anak sebagai individu yang hidup dalam masyarakat yang bebas.
b. Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin pencatatan kematian anak,
penyebab kematian dan, penyelidikan dan laporan tentang kematian tersebut
serta tentang langkah-langkah yang dimbil untuk mencegah bunuh diri anak dan
memonitor tingkat frekuensinya serta menjamin kelangsungan hidup anak di
semua usia, termasuk remaja, pencegahan risiko yang secara khusus menjadikan
kelompok anak tersebut rentan (misalnya, penyakit menular seksual, kekerasan di
dalam pengungsian atau dalam detensi imigrasi).
c. Pengembangan data relevan yang sudah dikelompokan, termasuk jumlah bunuh
diri anak.
4. Pasal 12 : Penghormatan Atas Pandangan Anak
a. Mengenai hak anak untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas dalam
semua masalah yang mempengaruhinya, dan ketentuan agar pandangan anak
dipertimbangkan telah dimasukkan dalam peraturan, dengan cara yang sesuai
dengan perkembangan kapasitasnya, termasuk dalam:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Prosedur pencarian suaka;
Kehidupan keluarga;
Kehidupan sekolah;
Pelaksanaan peradilan anak (peradilan pidana dan peradilan perdata);
Penempatan dan kehidupan dalam bentuk-bentuk pengasuhan
kelembagaan dan bentuk-bentuk yang lain;
b. Meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat secara umum akan perlunya
mendorong anak guna melaksanakan hak-haknya untuk mengungkapkan
pandangannya, dan untuk melatih kelompok profesi yang berkerja bersama anak
untuk mendorong anak melakukan hal tersebut, serta mempertimbangkan
pandangan tersebut.
c. Mengenai kewajiban mengikuti pelatihan tentang hak-hak anak dan perlindungan
anak yang diberikan kepada staf-staf sebagai berikut:
i. Petugas detensi imigrasi dan petugas imigrasi;
ii. Petugas yang mengelola kamp pengungsian;
iii. Petugas administrasi kependudukan, Petugas Kesehatan dan Tenaga
Kependidikan;
iv.
Petugas polisi atau aparat keamanan lainnya, Petugas lembaga
penahanan Anak dan pemenjaraan Anak;
v. Petugas Kementerian Luar Negeri yang menanangani pengungsi antar
Negara;
vi.
Kelompok profesi diantaranya: Hakim, Pekerja Sosial, Psikolog, Para guru,
Petugas kesehatan, Penterjemah dan Kelompok profesi lainnya.

Catatan :
Mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh
pandangan anak yang berpengaruh terhadap kehidupannya tidak identik dengan hak
untuk menentukan nasib sendiri.

1.3 Kondisi Umum
Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan
generasi penerus bangsa, merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa
mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas
dalam pembangunan.
Bila dilihat menurut kelompok umurnya, dari jumlah tersebut 33,4 persen
atau 82,083 juta jiwa adalah anak-anak (penduduk usia di bawah 18 tahun), terdiri dari
42,012 juta anak laki-laki dan 40,071 juta anak perempuan. Dengan jumlah anak yang
begitu besar atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk secara keseluruhan, maka
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peningkatan kualitas hidup anak perlu mendapat perhatian serius. Berinvestasi untuk
anak adalah investasi sepertiga lebih penduduk Indonesia.
Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar penting bagi penyusunan
kebijakan yang tepat bagi anak. Kualitas hidup anak dilihat dari capaian bidang
pendidikan, salah satu indikatornya dapat diamati dari Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Untuk anak usia 7-17 tahun APS tahun 2012 sebesar 91,46 persen (BPS, Susenas
2012). Secara umum APS anak perempuan pada setiap jenjang sekolah lebih tinggi
dibandingkan dengan APS anak laki-laki.
Pada tahun 2013, Kemen PPPA bersama Kementerian Sosial, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Badan Pusat Statistik (BPS),
dengan dukungan UNICEF Indonesia telah melakukan Survei Kekerasan Terhadap Anak
di Indonesia. Survey ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi masalah
kekerasan terhadap anak, khususnya dalam menyediakan data dasar yang mencakup
karakteristik dan konteks masalah kekerasan terhadap anak.
Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak
kekerasan. Hasil survei Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan tahun 2013
menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi. Kondisi ini
sangat memprihatinkan, mengingat kekerasan terhadap anak akan sangat berdampak
terhadap tumbuh kembang mereka. Jika dibandingkan antara anak laki-laki dan anak
perempuan, ternyata angka prevalensi kekerasan yang dialami anak laki-laki sekitar
dua kali lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Angka prevalensi kekerasan dari
seluruh responden usia 13-24 tahun untuk anak laki-laki adalah 40,3 persen atau
dengan kata lain rata-rata ada sekitar 40 anak dari setiap 100 anak laki-laki yang
pernah mengalami kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam hidupnya.
Sedangkan untuk anak perempuan angka prevalensinya adalah 21,3 persen.
Berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013, Kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap tindakan seksual yang yang
dilakukan terhadap seseorang, dengan indikator pengukur meliputi (1) sentuhan
secara seksual tanpa izin, (2) percobaan hubungan seksual, (3) hubungan seksual
dengan paksaan secara fisik, dan (4) hubungan seksual dengan paksaan dibawah
pengaruh atau kekuasaan.
Kekerasan seksual yang dialami baik pada laki-laki maupun perempuan pada
kelompok umur 18-24 tahun, pelakunya adalah: (1) pacar/ pasangan romantik
(masing-masing 39,42% dan 21,42%); (2) pelaku lain atau teman laki-laki/ perempuan
(masing-masing 38,25% dan 19,30%) dan (3) laki-laki/perempuan asing (masingmasing 11,44% dan 13,53%). Jenis kekerasan seksual yang paling umum yang dialami
oleh kelompok umur 18 sampai 24 tahun sebelum umur 18 adalah sentuhan seksual
yang tidak diinginkan tanpa izin; pada kelompok perempuan (4,62%) dan laki-laki
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(4,87). Jenis yang lain adalah percobaan hubungan seksual (masing-masing 1,35% dan
1,61%). Sedangkan responden yang melaporkan hubungan seksual dengan paksaan
secara fisik maupun dibawah pengaruh, yang dialami sebelum berumur 18 tahun,
angkanya cukup kecil, yakni 0,83% dan 0,74%
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Jenis kekerasan seksual yang dialami kelompok umur 18-24 tahun,
sebelum umur 18 tahun menurut jenis kelamin.

Berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013, kekerasan seksual pada kelompok umur 13-17 tahun adalah teman lakilaki/perempuan (57,05%) dan pada perempuan) adalah pacar/pasangan romantik
(47,37%). Jenis kekerasan seksual yang paling umum dialami oleh kelompok umur ini
dalam 12 bulan terakhir adalah sentuhan seksual yang tidak diinginkan tanpa izin;
pada kelompok perempuan (6.7%) dan laki-laki (3,23%). Kekerasan yang lain adalah
percobaan hubungan seksual, masing-masing 3,11% pada laki-laki dan 1,35% pada
perempuan, kemudian hubungan seksual dengan paksaan secara fisik sebesar 1,01%
untuk kelompok laki-laki dan tidak ada yang melaporkan untuk kelompok perempuan.
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Jenis Kekerasan seksual yang dialami kelompok umur 13-17 tahun,
pada 12 bulan terakhir menurut jenis kelamin.

Berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013, indikator kekerasan fisik yang diukur meliputi (1) ditonjok, ditendang, dicambuk
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atau dipukul dengan benda. (2) dicekik, dibekap, ditenggelamkan atau dibakar, dengan
sengaja. (3) diancam dengan pisau atau senjata lainnya.
Pada Kelompok umur 18-24 tahun , menunjukkan 40,57 % laki-laki dan 7,63 %
pada perempuan mengalami kekerasan fisik sebelum umur 18 tahun, , artinya hampir
1 dari 2 orang laki-laki pada kelompok umur 18-24 tahun pernah mengalami
kekerasan fisik, sebelum mereka berumur 18 tahun. Di antara kelompok umur 18
sampai 24 tahun, melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan karena ditampar,
didorong, ditekan dan dipukuli dengan benda sebelum mereka berumur 18 tahun,
kelompok perempuan sebesar 7,40% dan 38,47% untuk kelompok laki-laki.
Sedangkan untuk kelompok perempuan yang mengalami kekerasan fisik karena
dicekik, dibekap, dicoba ditenggelamkan atau dibakar dengan sengaja sebesar 0,32%
pada perempuan dan 4,72% pada laki-laki. Dan sebesar pada kelompok perempuan
0,51% dan pada kelompok laki-laki sebesar 3,36%, melaporkan mereka pernah
diancam menggunakan pisai/senjata lain, sebelum mereka berumur 18 tahun.
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Gambar 3 Jenis kekerasan fisik yang dialami kelompok umur 18-24 tahun sebelum
berusia 18 tahun (SKtA, Indonesia 2013).

Berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013, pada kelompok Umur 13-17 tahun, menunjukkan bahwa sebesar 29,02 % lakilaki dan 11,76 % perempuan, atau 1 dari 3 anak laki-laki mengalami kekerasan fisik
dalam 12 bulan terakhir. Di antara umur 13 sampai 17 tahun, melaporkan bahwa
mereka mengalami kekerasan karena ditampar, didorong, ditekan dan dipukuli
dengan benda dalam 12 bulan terakhir; pada kelompok perempuan sebesar 9,08%
dan 33,56% untuk kelompok laki-laki. Sedangkan untuk kelompok laki-laki yang
mengalami kekerasan fisik karena dicekik, dibekap, dicoba ditenggelamkan atau
dibakar dengan sengaja sebesar 3,72% dan sebesar 3,31% untuk mereka yang
melaporkan mengalami kekerasan fisik diancam dengan mengunakan pisau atau
senjata lain.
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Gambar 4 Jenis kekerasan fisik yang dialami kelompok umur 13-17 tahun dalam 12
bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
Berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013, kekerasan emosional yang dialami oleh anak-anak, dengan indikator meliputi
perkataan, bahwa mereka tidak disayangi atau tidak pantas disayang, tidak pernah
dilahirkan, atau mengharapkan mati saja atau berupa hinaan atau merendahkan
mereka. Pada Kelompok umur 18-24 tahun. Hasil survei menunjukkan 13,35% laki-laki
dan 3.76 % perempuan, mengalami kekerasan emosional sebelum mereka berumur
18 tahun. Sedangkan pada kelompok Umur 13-17 tahun. Hasil survei menunjukkan
12,59% laki-laki dan 9,43% perempuan mengalami kekerasan emosional dalam 12
bulan terakhir.
Kekerasan yang dialami oleh anak-anak, atau terjadi overlap antara tiga jenis
kekerasan, yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan emosional. Salah
satu jenis kekerasan mungkin tumpang tindih dengan jenis kekerasan yang lainnya.
Pertama, mereka dapat terjadi secara bersamaan, dimana anak dapat dilecehkan
secara emosional sekaligus dianiaya secara fisik. Kedua, mereka bisa juga mengalami
tiga jenis sekaligus kekerasan fisik, seksual dan emosional pada waktu yang
bersamaan.
Hasil survei kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun 2013
menunjukkan bahwa sebesar 50,08 % laki-laki dan 15,40% perempuan yang berumur
18-24 tahun, atau 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan setidaknya mengalami
salah satu kekerasan; baik kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur
18 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 13-17 tahun, hasil survei menunjukkan
bahwa 38,62% laki-laki dan 20,48% perempuan melaporkan telah mengalami paling
tidak salah satu jenis kekerasan atau lebih (fisik, seksual, dan emosional), dalam 12
bulan terakhir.
Lokasi kejadian kekerasan seksual pertama kali yang dialami kelompok umur
18-24 tahun berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013 pada laki-laki sebesar 37,36 % di jalan dan pada perempuan sebesar 25,22% di
rumah sendiri. Selain itu, pada umur tersebut waktu kejadian kekerasan seksual paling
11

sering terjadi menjelang malam hari (69,32% pada laki-laki dan 50,30% pada
perempuan).
Selanjutnya, lokasi kejadian kekerasan seksual pertama kali yang dialami
kelompok umur 13-17 tahun berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak
Indonesia pada tahun 2013 pada laki-laki sebesar 30,86% dan pada perempuan
sebesar 9,68 di rumah orang lain, sementara kejadian seksual dialami laki-laki sebesar
8,81% dan pada perempuan sebesar 30,59 % dilakukan di pasar.
Berdasarkan hasil survey kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun
2013, pada kelompok umur 18-24 tahun laki-laki yang mengalami apapun bentuk
kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang mengetahui layanan untuk korban
kekerasan seksual sebesar 10,4% dan pada perempuan sebesar 10,5%. Selanjutnya
pada laki-laki kelompok usia ini menyatakan tahu dan meminta bantuan profesional
sebesar 37,4% dan pada perempuan hanya sebesar 13%.
Selanjutnya, pada kelompok usia 13-17 tahun, laki-laki yang memiliki
pengetahuan tentang layanan korban seksual adalah 29,5% dan perempuan hanya
11,4%. Kemudian pada laki-laki kelompok usia ini menyatakan tahu tentang layanan
dan meminta bantuan professional sebesar 25% dan perempuan hanya 14,6%.
Pembangunan anak dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945,
dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak
sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-diskriminasi, hak
untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik
anak, dan menghargai partisipasi anak.
Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah
“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan
Terpercaya“, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni: 1)
Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.
Deputi Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
pelaksanaan Renstra periode 2010-2014 telah merumuskan dan menetapkan serta
melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah
dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan capaian
sebagai berikut.
Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal,
yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsipprinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
adalah:
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a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan
suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan,
suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan,
dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan
terbaik anak;
c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang,
yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan
kemampuan dan sifat perkembangannya;
d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan
pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan
pengambilan keputusan setiap kegiatan.
Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai
dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta
meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan
perlakuan salah lainnya.
Pemenuhan hak identitas anak dapat dilihat dari meningkatnya cakupan anak
usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran dari 52,2 persen pada tahun 2009 menjadi
72,12 persen pada tahun 2013 (Susenas, 2013). Upaya percepatan pemilikan akta
kelahiran dilakukan melalui: 1) Penetapan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24
Desember 2013; 2) MoU Delapan Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar
Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka
Perlindungan Anak; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan
Akta Kelahiran.
Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya penarikan pekerja
anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) melalui Pengurangan
Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Terjadi peningkatan cakupan
anak yang mendapat Program PPA-PKH dari 3.000 pekerja anak pada tahun 2010
menjadi 10.750 pekerja anak di tahun 2012, dan 15.000 pekerja anak di tahun 2014
yang kemudian dikembalikan pada satuan pendidikan.
Masalah sosial lainnya adalah anak terlantar, berdasarkan data dari
Kementerian Sosial, anak terlantar di Indonesia berjumlah 2,9 juta anak. Pendekatan
kepada keluarga dalam penanganan masalah sosial anak penting dilakukan, yaitu
dengan memberikan parenting skill kepada keluarga agar keluarga mampu
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memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya sehingga proses tumbuh
dan kembang anak optimal.
Upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH)
dilakukan dengan menerapkan prinsip restorative justice yang mengedepankan diversi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Dalam hal ini, Kemen PPPAdiberi dua mandat, yaitu: 1) Melakukan koordinasi
lintas sektor dan lembaga terkait; dan 2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
Dalam merespon banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pres iden
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti
Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA). Inpres tersebut memerintahkan Para Menteri,
Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah dan Non
Kementerian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota untuk secara bersama-sama
melakukan pencegahan dan penanganan serta reintegrasi pada kekerasan terhadap
anak.
1.4 Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak
a. Perlindungan Anak Dari Segala Bentuk Eksploitasi.
Kelangsungan hidup dan perkembangan anak akan berlangsung dengan baik
jika anak terbebas bukan hanya dari segala bentuk kekerasan, tetapi juga terbebas
dari segala bentuk eksploitasi (ekonomi dan seksual). Kebijakan pemerintah didalam
melakukan pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara maksimal agar tidak
mengganggu continuum of care for children atau mengganggu pengembangan anak
semaksimum mungkin sehingga setiap anak dapat mencapai pribadi yang mandiri dan
bermartabat.
Dalam kenyataannya, Eksploitasi anak yang bersifat komersial seperti
eksploitasi seksual juga semakin marak dan berkembang di berbagai kota, baik untuk
kepentingan turis asing maupun turis domestik. Fenomena eksploitasi seksual anak
tanpa komersial tumbuh di semua kota di Indonesia.
KHA Pasal 32 – 36 mengenai perlindungan anak dari segala bentuk ekslpoitasi
mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah Perlindungan Anak dari
eksploitasi ekonomi dan seksual serta semua bentuk pekerjaan yang membahayakan
atau yang mempengaruhi pendidikan atau berdampak buruk terhadap perkembangan
kesehatan anak baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Perlindungan anak
dari segala bentuk eksploitasi berkaitan dengan Konvensi ILO Tentang Batasan Usia
Minimum Boleh Bekerja (Convention ILO Minimum Age Convention, 1973 (No.138))
diratifikasi melalui UU No 20 Tahun 1999; dan Konvensi ILO No 182 Tentang Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Anak / BPTA (ILO Worst Forms of Child Labour Convention,
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1999 (No.182)) yang telah diratifikasi (disahkan) Indonesia melalui UU No 1 Tahun
2000.
Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan non ekonomik, termasuk di dalamnya
menyediakan layanan domestik seperti PRTA (Pembantu Rumah Tangga Anak) yang
sebagian besar waktuya dihabiskan untuk di rumah tersebut atau menjadi baby sitter
pada umumnya kehilangan hak pendidikan dan tidak memiliki masa depan: sebagian
diantara anak-anak tersebut terlibat dalam BPTA (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
Anak) dan cenderung merusak atau mengganggu perkembangan fisik dan psikis, atau
mengancam kehidupan mereka. Situasi ini, berkaitan juga dengan pelanggaran
terhadap anak yang tidak dapat di toleransi, situasi tersebut berdampak pada anak
dan keluarganya terjebak pada kemiskinan yang tidak pernah ada jalan keluarnya serta
cenderung melanggengkan kemiskinan, tidak dapat berpartisipasi dalam upaya
pertumbuhan ekonomi bangsa karena diperlakukan secara tidak adil oleh Negara.
Sebagian pekerjaan yang melibatkan
kesejahteraan, fisik, mental, moral anak.

anak

bahkan

membahayakan

Kondisi pekerjaan yang buruk meliputi: perbudakan atau mirip perbudakan
(termasuk PRTA), trafiking (untuk tujuan eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi
seksual), jeratan hutang (kerja ijon) dan bentuk-bentuk seperti bentuk lainya seperti
kerja paksa, rekrutmen anak secara paksa untuk terlibat dilibatkan dalam konflik
bersenjata, prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk aktivitas ilegal lainnya.
Tantangan yang harus dirumuskan dalam kebijakan bagi negara Indonesia
1. Informasi lengkap dan data statistik mengenai pekerja anak harus terkumpul dan di
perbaharui sesuai dengan perkembangan untuk dijadikan landasan membuat
program nasional penghapusan pekerja anak, khususnya larangan dan penghapusan
BPTA.
2. Informasi lengkap dan data statistik harus dipisahkan antara jenis kelamin, kel ompok
umur, jenis pekerjaan, status kepegawaian, kehadiran di sekolah dan lokasi kerja.
Anak juga harus dibantu untuk memiliki akta kelahiran.
3. Data relevan mengenai pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan nasional
tentang pelarangan dan penghapusan BPTA, harus selalu diperbaharui
4. Kumpulan semua data dan informasi harus dijaga kerahasiannya untuk menjamin
hak privasi anak.
5. Tiap Negara harus membuat mekanisme nasional untuk memonitor implementasi
semua peraturan nasional yang berkaitan dengan pelarangan dan peghapusan BPTA,
dan menguatkan konsultasi dengan Serikat Pekerja atau LSM peduli buruh anak.
6. Negara harus menjamin bahwa K/L Negara yang bertanggungjawab melaksanakan
peraturan nasional secara berkala dan melakukan koordinasi.
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7. Perundang-undangan nasional atau K/L harus menunjuk orang-orang yang
bertanggung jawab melaksanakan monitoring terhadap perusahaan yang tidak
mematuhi peraturan nasional dalam melaksanakan program penghapusan dan
pelarangan BPTA
8. Negara, sesuai dengan perundang-undangan nasional mengupayakan kerjasama
internasional dalam melaksanakan pelarangan dan penghapusan BPTA, melalui
upaya sebagai berikut:
a. Mengumpulkan dan tukar informasi mengenai kejahatan terhadap anak
(khusus BPTA) termasuk yang melibatkan jaringan internasional
b. Mendeteksi dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam penjualan dan
trafiking anak atau menyediakan anak-anak untuk kegiatan atau pekerjan
yang ilegal / dilarang / ilegal, untuk prostitusi, produksi pornografi atau
pertunjukan pornografi.
c. Mendata para pelaku pelanggaran
9. Negara harus menyatakan bahwa BPTA merupakan bentuk pelanggaran pidana
meliputi:
a. Semua bentuk perbudakan atau mirip perbudakan (contohnya PRTA),
penjualan dan trafiking anak, jeratan hutang (kerja ijon), kerja paksa,
termasuk rekruitmen untuk dilibatkan dalam konflik sosial maupun
bersenjata;
b. Penyediaan atau penawaran anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi
atau pertunjukan pornografi;
c. Penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan ilegal untuk
produksi dan trafiking narkoba yang didefinisikan sesuai dengan hukum
internasional yang relevan , atau aktivitas yang melibatkan pelanggaran
hukum atau untuk penjualan senjata
d. Melakukan langkah-langkah untuk secara khusus melindungi anak dengan
disabilitas agar tidak terjebak bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Negara harus memastikan bahwa semua tindakan hukum yang dikenakan
kepada setiap pelanggar ketentuan nasional tentang BPTA harus sesuai dengan Pasal 3
(d) Konvensi ILO 182 yang di telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang
No 1 Tahun 2000. Berkaitan dengan konvensi tersebut Indonesia juga telah
meratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Batasan Usia Boleh Bekerja, melalui Undangundang No 20 Tahun 1999.
b. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak
kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya
langkah-langkah negara dalam melakukan disseminasi KHA menyebabkan
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pengetahuan anak dan masyarakat tentang hak anak atas layanan menjadi salah satu
penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan
sebagaimana mestinya. Hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013
menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 38,62 persen dan
prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 20,48 persen.
c. Anak Dengan Disabilitas.
KHA klaster VI tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, pada Pasal 23 mengatur
tentang hak anak disabilitas. Pasal tersebut berkaitan dengan Konvensi Tentang Hakhak Orang dengan Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD). Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No
19 Tahun 2011 dengan judul : Penyandang Disabilitas.
Pasal 23 mewajibkan Negara Peserta untuk menjamin semua hak dalam KHA tanpa
diskriminasi dalam segala bentuknya, memasukkan anak disabilitas atau orang tua
ataupun wali agar tidak diperlakukan diskriminasi.
Pasal 23 memberikan panduan lebih lanjut tentang perwujudan hak anak dengan
disabilitas. Anak dengan disabilitas harus diberi kondisi untuk hidup yang
“meningkatkan kemandirian” dan memfasilitasi “partisipasi aktif dalam masyarakat”.
Ayat 2 dan 3 memberikan hak anak dengan disabilitas “perawatan/pengasuhan khusus
(Special care) dan kebutuhan khusus (Special needs) serta bukan Perlindungan Khusus
(Special Protection)”, yang lagi-lagi menekankan bantuan yang harus dirancang untuk
menjamin “akses efektif” ke berbagai pelayanan, “dengan cara yang kondusif bagi
pencapaian sepenuhnya atas integrasi social anak dan perkembangan individu…” Ayat
4 meningkatkan pertukaran informasi di tingkat internasional untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan Negara Peserta. Pada bulan Desember 2006, Majelis
Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD). Peraturan
Standar tenang Persamaan Kesempatan bagi orang dengan Disabilitas, yang diadopsi
Majelis Umum di tahun 1993, adalah instrument pertama yang menegaskan hak atas
semua orang dengan disabilitas. Komite Hak Anak mengadakan Hari Diskusi Umum
tentang Hak anak dengan disabilitas di tahun 1997 dan mengadopsi rekomendasi rinci.
Pada tahun 2006 Komite mengadopsi Komentar Umumnya No.9 tentang Hak anak
dengan disabilitas. Komentar Umum mengutip perkiraan PBB yang menyiratkan bahwa
ada 500 juta sampai 650 juta orang dengan disabilitas, kurang lebih 10 persen dari
seluruh penduduk dunia, 150 juta adalah anak-anak. Untuk Indonesia istilah Anak
dengan Disabilitas seringkali menggunakan “Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)”.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang
terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua
malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan
hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolahsekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat
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terbatas termasuk guru terlatih KHA, sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di
sekolah umum. Data Susenas 2012 menunjukkan jumlah anak penyandang disabilitas
532.140 anak (0,63 persen) dari seluruh anak Indonesia (laki-laki 285.330 dan
perempuan 246.810).
d. Permasalahan anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor,
antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat
(konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan
usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah yang dialami anak pada
umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu menjalankan tanggungjawab
mengasuh dan melindungi anak pada satu sisi dan pada sisi lainnya negara tidak
memiliki program yang memadai tentang parenting skill bagi orang tua dan program
konseling bagi anak dan orang tua yang mudah diakses oleh warga negara secara gratis
serta ditangani oleh tenaga profesi yang berwenang. Dengan kata lain, negara memiliki
tantangan untuk meningkatkan kewajibannya untuk selalu hadir dalam membantu
orang/keluarga yang tidak mampu menjalankan tanggungjawab mengasuh dan
melindungi anak.
e. Anak Berhadapan dengan Hukum.
Perlindungan Anak mencakup, diantaranya Pencegahan terhadap Anak agar tidak
terjebak pada Klaster Perlindungan Khusus yang salah satunya mengenai anak yang
berkonflik dengan hukum, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anak yang
Beradapan dengan Hukum (ABH). Komite merekomendasikan agar negara
menggunakan Riyadh Guidelines (United Nations Guidelines for the Prevention of
Juvenile Delinquency) untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum;
kebijakan pencegahan melalui fasilitasi berhasilnya sosialisasi dan reintegrasi semua
anak, khususnya keluarga, komunitas, kelompok sebaya, sekolah, pelatihan kejuruan,
perlindungan anak dari serangan informasi yang tidak layak serta pengembangan
kebijakan sosial yang dinamis untuk menghadapi tantangan yang selalu berkembang
dan pekerjaan. Komite menggarisbawahi kewajiban Negara untuk mendukung orang
tua dan keluarga dan mengembangkan pelayanan dan program berbasis masyarakat.
Komitmen untuk melaksanakan Riyadh Guidelines menjamin anak tidak melakukan
langkah-langkah keliru bahkan mencegah anak melakukan pelanggaran hukum.
Komitmen politik negara atas implementasi hukum dan kebijakan perlindungan anak
dapat mencegah anak terjebak dalam klaster perlindungan khusus, seperti: Anak yang
berhadapan dengan hukum; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak korban penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak
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korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak korban perlakuan
salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan,
aparat penegak hukum (APH) wajib memperlakukan anak tidak seperti
memperlakukan orang dewasa. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Anak yang
berhadapan dengan hukum banyak diproses tanpa didampingi oleh orangtua/wali,
pengacara dan petugas dari BAPAS. Kasus seringan apapun yang menimpa anak-anak
umumnya diproses sampai ke pengadilan, bahkan tuntutan jaksa sangat jarang
mempertimbangkan kondisi anak. Anak akan divonis hakim masuk ke dalam penjara
dan sangat sedikit yang dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan ke Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau panti-panti binaan Kementerian
Sosial. Data dari Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham pada bulan Desember 2014
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah tahanan anak 784 anak (laki-laki 768,
perempuan 16 anak), Jumlah narapidana anak 2.953 anak (laki-laki 2.893, perempuan
60 anak).
f. Situasi darurat.
Situasi darurat bisa disebabkan oleh adanya bencana alam dan bencana manusia.
Situasi darurat menyebabkan anak bersama keluarganya terancam kehidupannya,
sebagian dari mereka tetap tinggal di tempatnya masing-masing, sebagian lagi
menyelamatkan diri dan menjadi pengungsi.
Pengungsi terbagi atas dua kategori, yaitu:
1. Pengungsi antar negara (refugee)
2. Pengungsi di dalam negara/lokal (internally displaced people/IDP)
Anak dalam situasi darurat memiliki berbagai hak yang harus dijamin oleh negara, oleh
karena itu negara wajib mengambil langkah-langkah diantaranya:




pendataan anak dan keluarganya;
pendataan anak yang terpisah atau separated children (anak bersama salah satu
anggota sedarah tetapi bukan pengasuh utama);
anak yang tanpa pendamping atau unaccompanied children (anak bersama
orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah);



penelusuran/pelacakan dan reunifikasi keluarga (tracing and
reunification) terhadap anak yang terpisah maupun tanpa pendamping;






program psikososial;
jaminan atas kesehatan;
jaminan atas pendidikan;
jaminan atas privasinya yang selalu dilindungi;



mendapatkan bantuan atas identitasnya;

family

19



perlindungan dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual), eksploitasi
(ekonomi dan seksual), penelantaran dan perlakuan salah lainnya (KEPP) serta
perlindungan dari perdagangan orang.

Khusus bagi anak sebagai pengungsi antar negara (refugee) berhak untuk mengakses
pencarian suaka; tidak dipulangkan ke negara asalnya secara semena-mena atau tanpa
mempertimbangkan keamanan dan keselamatan anak dan keluarganya di negara
asalnya.
Komite Hak-hak Anak PBB atas Laporan Implementasi KHA di Indonesia.
13 Juni 2014
Concluding observations on the combined third and fourth
periodic reports of Indonesia
Pencari suaka dan pengungsi anak-anak
65. Komite sangat prihatin tentang perlindungan pada para pencari suaka dan
pengungsi anak, khususnya tentang anak-anak tanpa pendamping
ditinggalkan tanpa perwalian dan tidak diberikan perwakilan hukum secara
gratis. Selain itu, Komite sangat menyesalkan penahanan anak-anak di fasilitas
penahanan imigrasi, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tanpa ada
judicial review dan menghadapi kondisi kotor/jorok dan kekerasan,
khususnya:
a) Contoh kebrutalan oleh pejabat imigrasi/penjaga kepada para pencari
suaka sehingga menderita dan disaksikan oleh anak-anak;
b) Fasilitas penahanan berada dalam kondisi yang buruk, termasuk
padatnya penghuni, fasilitas sanitasi yang tidak layak dan tidak
memadai, dan buruknya kualitas makanan;
c) Anak-anak yang tanpa pendamping sering ditahan bersama orang
dewasa yang tidak berhubungan dan kecil kemungkinan untuk
menghubungi keluarga mereka; dan
d) Kurangnya akses terhadap pendidikan dan hanya akses terbatas rekreasi
dan kesehatan.
66. Komite, dalam Komentar Umum No. 6 (2005) tentang perlakuan
terhadap anak-anak tanpa pendamping dan terpisah di luar negara asal
mereka, mendesak Indonesia untuk membuat undang-undang imigrasi dan
suaka ke dalam kepatuhan penuh dengan Konvensi dan standar
internasional yang relevan lainnya, dan untuk selanjutnya mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk merespon situasi anak-anak pencari suaka,
khususnya untuk:
a) Menjamin kepentingan terbaik anak selalu dianggap sebagai
pertimbangan utama dalam semua proses imigrasi dan suaka, dan anakanak pencari suaka tanpa pendamping disediakan dengan perwalian
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memadai dan perwakilan hukum secara gratis;
b) Menghentikan praktik administrasi menahan pencari suaka dan anakanak pengungsi;
c) Menyediakan aturan perilaku yang ketat (kode etik perlindungan anak)
untuk penjaga fasilitas penahanan, dan memastikan fasilitas tersebut
dinilai secara teratur oleh sebuah badan monitoring independen;
d) Memastikan dalam segala situasi anak-anak dipisahkan dari orang
dewasa yang tidak berhubungan (tidak ada kontak kecuali demi kepentingan
terbaik bagi anak), memiliki akses ke makanan yang cukup, air minum dan
sanitasi yang bersih, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi; dan (e)
Meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.
Pasal 22 KHA mengatur tentang kewajiban Negara terhadap hak-hak pengungsi anak
(dalam negeri) dan pengungsi antar negara termasuk pencari suaka atas perlindungan
dan bantuan kemanusiaan, termasuk melacak anggota keluarganya. Ini adalah satusatunya rujukan eksplisit pada pengungsi dalam perjanjian HAM umum, dan secara
khusus penting bagi anak-anak di Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 yang
berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967.
Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memperkirakan sekitar
separuh dari 10 juta pengungsi dunia adalah anak-anak. Hampir setiap
Pengamatan Akhir oleh Komite Hak Anak memiliki bagian tentang perlakuan
terhadap pengungsi anak.
Pasal ini menekankan bahwa anak-anak ini berhak atas hak-hak yang ada dalam KHA
(sebagaimana semua anak yang ada dalam wilayah hukum Negara berdasarkan status
kewarganegaraannya). Secara khusus, pasal 22 harus dipahami dalam kaitannya
dengan beberapa isu lainnya yang tertera pada pasal-pasal :
1. pasal 7 dan 8 (hak atas kewarganegaraan dan hubungan keluarga)
2. pasal 9 (pemisahan dari orangtua hanya jika dirasa perlu demi kepentingan
terbaik anak),
3. pasal 10 (hak atas reunifikasi keluarga, agar ditangani dengan cara yang positif,
manusiawi dan mendesak),
4. pasal 20 (anak-anak tanpa keluarga) harus mendapatkan perlindungan khusus,
5. pasal 35 (perdagangan anak) anak dilindungi dari perdagangan anak,
6. pasal 37 (perampasan kebebasan sebagai langkah terakhir) dan
7. pasal 39 (pemulihan dan rehabilitasi setelah pengalaman konflik bersenjata,
dilindungi dari penyiksaan atau bentuk kekejaman lainnya atau perlakuan tidak
manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman badan).
Komite juga mengeluarkan Komentar Umum tentang “Perlakuan terhadap anak-anak
yang tanpa dampingan dan terpisah di luar Negara asal mereka” (CRC/GC/2005/6). ■
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Penting bagi tiap Negara untuk mengakui bahwa pengungsi anak dan pencari suaka
membutuhkan bentuk-bentuk perlindungan dan bantuan khusus.
g. Pornografi Anak.
Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No 182 Tentang ILO Worst Forms of Child Labour
Convention melalui Undang-undang No 1 Tahun 2000. Konvensi ILO No 182 mengenai
kewajiban negara melakukan langkah segera untuk pelarangan dan penghapusan
segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA), dan pornografi anak
merupakan salah satu isu didalamnya.
UU No 1 Tahun 2000, salah satu pasal menyatakan :
1. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan
segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak.
2. "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Pengertian "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" adalah :
(a) segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti
penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan
Perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja , termasuk pengerahan anak
secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
(b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk prostitusi, produksi
pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
(c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang,
khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur
dalam perjanjian internasional yang relevan;
(d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Disamping itu, Indonesia juga telah mengesahkan Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution
and Child Pornography (Protokol pilihan terhadap Konvensi Hak-hak Anak tentang
Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak), melalui Undang-undang No 10 Tahun
2012. UU tersebut menyatakan :
Pasal 1 :
Negara harus melarang perdagangan, prostitusi dan pornografi anak sesuai protokol
yang sekarang.
Pasal 2
Demi tujuan protokol yang ada sekarang :
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(a) Perdagangan anak berarti tindakan atau transaksi apapun terhadap transfer anak
oleh orang maupun kelompok ke orang atau kelompok lain untuk tujuan
remunerasi atau pertimbangan lain manapun;
(b) Prostitusi anak berarti pemanfaatan terhadap anak di dalam melakukan aktifitas
seksual untuk remunerasi atau bentuk pertimbangan lain.
(c) Pornografi anak berarti representasi apapun, dengan cara apapun, dari anak
yang terlibat dalam aktifitas seks yang benar ataupun pura-pura atau
representasi apapun dari bagian-bagian seks dari anak demi tujuan seks.
Selanjutnya, Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi.
Pasal 1 menyatakan :
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan
dalam masyarakat.
Pasal 15 menyatakan :
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah
akses anak terhadap informasi pornografi.
Pasal 16 menyatakan :
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga,
dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta
pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban
atau pelaku pornografi.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan
sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pornografi anak sudah menjadi masalah dunia yang wajib diperangi oleh segenap
bangsa-bangsa di dunia. Walaupun Indonesia telah terikat secara yuridis dan politis
untuk mengambil langkah-langkah perlindungan anak berdasarkan instrumen
internasional yang telah di ratifikasi serta telah mengesahkan perundang -undangan
tentang pornografi, tetapi negara belum menunjukkan upaya yang maksimal terhadap
perlindungan anak dari serangan pornografi anak. Pornografi anak.
Pornografi anak berdampak buruk pada perkembangan anak, diantaranya :
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1. perkembangan mental dan moralnya akan pasti mengganggu kualitas hidup dan
prestasinya. Pornografi sangat dekat dengan tindakan buruk lainnya seperti
penyalahgunaan minuman keras, narkoba, kriminalitas dan kehidupan seks bebas
serta adiksi (kecanduan) mengakibatkan otak bagian tengah depan yang disebut
Ventral Tegmental Area (VTA) secara fisik mengecil. Selanjutnya, gangguan adiksi
ini akan terbawa sampai dewasa dan sulit untuk dihilangkan. Adiksi pada dewasa
akan menyebabkan produktifitas kerja menurun, beresiko terjadi penyimpangan
seksual, kekerasan seksual, kebohiongan dan perilaku buruk lainnya.
h. Tantangan ke depan yang harus diperbaiki atas permasalahan perlindungan anak di
Indonesia diantaranya, belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L
dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrumen
internasional terkait lainnya, masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif.
Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan dan eksploitasi pada anak;
2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait
perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang -undang;
serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak atau bentuk LSM
lainnya dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan
yang ada.
i. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi
orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya
pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya
pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas
kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan penuh kasih sayang dan tanpa
kekerasan.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
2.1 Visi
Visi Deputi Bidang Perlindungan Anak sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis
2015 – 2019 adalah ”Akhiri Kekerasan terhadap Anak”
2.2 Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Anak telah menetapkan misi
“Meningkatnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan perlakuan salah, sehingga anak-anak tidak terjebak kepada kategori perlindungan
khusus”.
2.3 Tujuan
Rumusan Tujuan Deputi Bidang Perlindungan Anak untuk mendukung upaya pencapaian
Visi dan Misi Deputi Bidang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

Meningkatnya perlindungan anak dengan memperhatikan penghormatan dan
pemenuhan hak semua anak, ;
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA;
Mewujudkan koordinasi antar K/L dalam melaksanakan perlindungan anak.

2.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan secara lebih
spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi
Bidang Perlindungan Anak dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis Deputi Bidang
Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator KinerjaTahun 2015-2019

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatkan
perlindungan anak
yang menyeluruh,
terpadu, dan
berkesinambungan.

Meningkatnya
K/L dan
pemda yang
menerapkan
kebijakan
perlindungan
hak anak.

1. Jumlah K/L dan Pemda yang
melaksanakan
kebijakan
atas
penghormatan,
pemenuhan
dan
perlindungan anak berdasarkan pada
KHA
dan
instrumen/hukum
internasional terkait yang telah
diratifikasi serta hukum nasional yang
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berlaku, secara terkoordinir;
2. Tersedianya tenaga terlatih HAM Anak
berdasarkan
KHA
dan
instrumen/hukum internasional dan
nasional terkait lainnya sehingga dalam
menjalankan tugasnya dapat dilakukan
secara profesional.
3. Jumlah
KL
dan
Pemda
yang
menerapkan
model
pelaksanaan
kebijakan
atas
penghormatan,
pemenuhan hak dan perlindungan anak
2.5 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui program utama
perlindungan anak. Sedangkan kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
1. penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan
eksploitasi terhadap anak;
2. penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan anak berhadapan dengan
hukum; anak korban terorisme dan anak korban stigmatisasi;
3. penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus ;
Minoritas dan Perilaku menyimpang sosial;
4. penyusunan dan harmonisasi kebijakan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
Deputi Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:
1. Advokasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta
lembaga masyarkat.
2. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga pemerintah, lembaga masyarakat,
dan pemerintah provinsi.
3. Menyusun berbagai materi bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait
dengan Perlindungan Anak dan menyebarkannya melalui berbagai media.
4. Terlaksananya pemantauan análisis evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan
perlindungan anak.

2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputi Perlindungan Anak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Deputi Perlindungan Anak tahun 201526

2019. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Perlindungan Anak adalah sebagai
berikut:
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya K/L dan pemda yang
menerapkan kebijakan perlindungan
hak anak, secara terkoordinasi.

2.

Meningkatkan ketersediaan dan
pemanfaatan data perlindungan anak.

Indikator Kinerja Utama
1) Jumlah
kebijakan
perlindungan
khusus bagi anak;
2) Jumlah K/L dan Pemda Provinsi yang
memiliki profil perlindungan anak;
3) Jumlah SDM terlatih tentang
Perlindungan khusus bagi Anak di
K/L, Provinsi, Kab/Kota, dan Ormas;
4) Jumlah SDM Penggiat (champion)
perlindungan khusus bagi Anak di
K/L, provinsi/kabupaten/kota dan
Ormas;
5) Jumlah K/L dan
Provinsi yang
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan khusus bagi
Anak;
6) Jumlah kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan Perlindungan khusus bagi
Anak;
7) Jumlah
forum
koordinasi
pelaksanaan kebijakan perlindungan
khusus bagi Anak;
8) Jumlah kesepakatan bersama antara
Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD/OPD,
organisasi non pemerintah, pusat
kajian, dan dunia usaha dalam dalam
pelaksanaan Kebijakan perlindungan
khusus bagi anak;
9) Jumlah
rekomendasi
hasil
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan kebijakan perlindungan
khusus bagi Anak.
Jumlah kementerian/ lembaga,
provinsi, dan kabupaten/kota yang
memanfaatkan data dalam
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penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan program.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik
dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum
pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan
bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, arah
kebijakan pembangunan perlindungan anak nasional tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
Pertama, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas
dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi:
1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk
penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan;
2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak; 3) Peningkatan kewajiban negara
dalam mencatat kelahiran bayi segera setelah lahir, sehingga berdampak pada
percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk
membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 5) Pengawas an materi
dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; 6) Peningkatan kualitas lingkungan
keluarga dan pengasuhan alternatif; 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam
mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak; dan 8) Perwujudan
Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas
ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.
Kedua, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan,
penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,
dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi: 1) Peningkatan upaya pencegahan,
termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada
anak; 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice,
termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi
tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak; 3) Peningkatan upaya untuk mencegah
perkawinan di usia anak; 4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga dan
pengasuhan alternatif; 5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak
rentan; 6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal
masyarakat; 7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak
kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa; 8) Pelaksanaan
gerakan nasional perlindungan anak; dan 9) Peningkatan efektivitas layanan anak
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korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi (kesehatan,
pendidikan, pemulihan psikologis), penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan,
reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.
Ketiga, peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui
strategi: 1) penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait
perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2) peningkatan koordinasi
antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui
jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
secara berkelanjutan; 3) penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan
informasi lintas kementerian/lembaga/SKPD; dan 4) peningkatan kapasitas SDM
instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk
dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Perlindungan Anak
3.2.1 Arah Kebijakan
a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai
kebijakan pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak,
termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai
acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi;
b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan
anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada K/L dan Pemda;
c. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah,
nasional dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak;
d. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program,
anggaran dan kegiatan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak di
K/L, Pemda, dan Organisasi.
3.2.2 Strategi
1. Strategi Eksternal
a. Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan agar
berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan anak;
b. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak dengan memperhatikan
aspek gender yang melekat pada anak, di berbagai bidang pembangunan baik
di tingkat nasional maupun daerah;
c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara K/L dan
Pemda, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan organisasi dalam
pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindaungan anak;
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d.
e.

2.

Memperkuat sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan anak.

Strategi Internal
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan atas penghormatan, pemenuhan dan
perlindungan anak;
b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan
untuk meningkatkan kinerja Kemen PPPA dan kinerja pegawai;
c. Meningkatkan kompetensi SDM Kemen PPPA secara proposional dan
akuntabel;
d. Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Kemen PPPA;
e. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka
mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPA dan pegawai;
f. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan
anak;
g. Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja.

3.3 Kerangka Regulasi Perlindungan Anak
3.3.1 Rancangan Peraturan Pemerintah
Ada 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan mandat
dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA khususnya di Deputi Perlindungan Anak
sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya, keenam RPP tersebut adalah:
1. RPP tentang Mekanisme Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan
Pidana Anak
2. RPP tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
3. RPP tentang Restitusi;
4. RPP tentang Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
5. RPP tentang Sita Restitusi;
6. RPP tentang tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi (kebiri kimia dan
rehabilitasi.
3.3.2 Rancangan Peraturan Presiden
Ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan mandat
dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA khususnya Deputi Bidang Perlindungan
Anak sebagai penanggung jawab dalam penyusunannya, ketiga RPerpres tersebut
adalah:

31

1. RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme dan Pembiayaan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia;
2. RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak.
3.4 Kerangka Kelembagaan Perlindungan Anak
1. Penguatan lembaga yang berfungi sebagai koordinator penghormatan, pemenuhan
dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah;
2. Penguatan lembaga yang memiliki mandat penghormatan, pemenuhan dan
perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota;
3. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan penghormatan,
pemenuhan dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah;
4. Penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota;
5. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA); dan
6. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi penghormatan,
pemenuhan dan perlindungan anak.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

4.1 Target Kinerja
Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan
organisasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain Kinerja (prestasi kerja) adalah
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai dengan tanggung jawab nya. Sasaran Program Perlindungan Anak adalah:
1.

Meningkatnya perlindungan anak, dengan indikator kinerja:
a. Jumlah kebijakan perlindungan anak dengan satuan ukur Kebijakan;
b. Jumlah K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi yang melaksanakan
kebijakan
perlindungan
anak
dengan
satuan
ukur
K/L,
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi.

2. Meningkatnya perlindungan khusus anak, dengan indikator kinerja:
a. Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak, dengan satuan ukur Kebijakan;
b. Jumlah K/L, Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi yang melaksanakan
kebijakan perlindungan khusus anak dengan satuan ukur K/L,
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi;
c. Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti dengan satuan ukur
Persentase.
Tabel 3
No

Program Perlindungan Anak
Target

Sasaran Program/Indikator

2015 2016 2017 2018 2019

1
Meningkatnya perlindungan anak.

2

a. Jumlah kebijakan pemenuhan
hak anak
Kebijakan
b. Jumlah K/L,
K/L
Provinsi/Kab/Kota, dan
Prov/Kab/
ormas yang
Kota
melaksanakan
kebijakan pemenuhan
hak anak
Organisasi
Meningkatnya perlindungan khusus anak
a. Jumlah kebijakan perlindungan
khusus anak
Kebijakan
b. Jumlah K/L,

K/L

25

22

15

13

11

3

4

6

8

8

10

15

20

25

34

2

4

7

10

10

11

8

5

5

5

5

6

7

7

10
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Provinsi/Kab/Kota, dan
ormas yang
melaksanakan
kebijakan perlindungan khusus
anak
c. Persentase pengaduan kasus
anak yang ditindaklanjuti

Prov/Kab/
Kota

6

12

20

26

34

Organisasi

3

3

3

3

4

100

100

100

100

100

Persen

4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan kebijakan perlindungan anak ditujukan untuk:
1. Peningkatan
pendanaan
untuk
mereview,
mengkoordinasikan,
dan
mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan
pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak, serta melengkapi
aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada;
2. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan
dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian dan dunia usaha
dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak baik di
tingkat nasional maupun daerah;
3. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antara K/L dan Pemda melalui pendampingan teknis dalam penyusunan
program, kegiatan dan anggaran, antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan
masyarakat termasuk organisasi non pemerintah pusat kajian dan dunia usaha,
antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan
perlindungan anak;
4. Peningkatan pendanaan untuk penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan
pemanfaatan data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan,
dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti data anak secara
berkelanjutan;
5. Peningkatan pendanaan untuk meningkatkan pemantauan, analisis. evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pelaksanaan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan
anak;
6. Peningkatan dukungan pembiayaan pelayanan penghormatan, pemenuhan dan
perlindungan anak melalui kerjasama dengan dunia usaha, organisasi
kemasyarakatan dan kemitraan nasional dan internasional.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kemen PPPA tahun 20152019 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan 9 (sembilan)
Agenda Prioritas (Nawacita), serta Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Kerja dengan
memerhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan
berpengaruh terhadap bidang perlindungan anak
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen
PPPA tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, (Cara mencapai
tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke
dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PKT).
Dokumen Renstra Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA tahun 2015 –
2019 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja dan
pelaporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kemen PPPA yang sejalan
dengan pelaksanaan reformasi birokraso sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi.
Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk
peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah
sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan
mempercepat terwujudnya pemenuhan hak anak dalam pembangunan.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu, dan konsistensi
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah
dan didukung oleh lingkungan yang kondusif maka keadilan dan kesetaraan gender serta
pemenuhan hak anak dalam pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematik dan
berkesinambungan demi terwujudnya sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

Deputi Bidang Perlindungan Anak

Pribudiarta Nur Sitepu
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LAMPIRAN
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1. Kegiatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI):
TARGET
No

SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR
2015

1

2017

2018

2019

Meningkatnya
jumlah
pengawasan
pelaksanaan
perlindungan anak
a. Jumlah
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan Prov/Kab/
Perlindungan
dan Kota
pemenuhan Hak Anak
b. Jumlah advokasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan
dengan stakeholder terkait
perlindungan anak
c. Jumlah Laporan Data dan
Informasi serta saran,
masukan
dan
pertimbangan
tentang
Perlindungan Anak
d. Persentase
penelaahan
dan mediasi pengaduan
yang ditindaklanjuti
e. Jumlah
Laporan
Akuntabilitas dan kinerja
organisasi KPAI
f. Jumlah bulan layanan
perkantoran

2.

2016

Dokumen

Persen

Laporan

Bulan

10

12

14

16

18

10

12

14

16

18

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

2018

2019

Kegiatan Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum :
TARGET

No

SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR
2015

1

2016

2017

Tersedianya kebijakan Perlindungan bagi
Anak Berhadapan dengan Hukum yang
lengkap dan harmonis
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Jumlah
kebijakan
Perlindungan
Anak
Berhadapan dengan Hukum
yang
disusun,
direview,
dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan

2

3

Kebijakan

3

2

1

1

1

7

8

9

11

12

1

1

2

2

3

6

7

7

9

9

1

1

1

2

1

85

85

85

50

-

25

25

25

20

-

40

40

40

10

-

20

20

20

20

17

17

17

20

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
Perlindungan bagi
Anak Berhadapan
dengan Hukum dengan memperhatikan
dimensi kewilayahan
a. Jumlah K/L dan Provinsi
yang
memiliki profil
K/L
Perlindungan
b. bagi Anak Berhadapan Prov
dengan Hukum
c. Jumlah dokumen profil
Perlindungan bagi Anak Dokumen
Berhadapan
dengan
Hukum
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian,
dan dunia usaha dalam pelaksanaan
kebijakan Perlindungan bagi
Anak
Berhadapan dengan Hukum
a. Jumlah
SDM
terlatih
tentang Perlindungan bagi
Orang
Anak Berhadapan dengan
Hukum
di
K/L, (K/L)
Provinsi/Kab/Kota,
dan Orang
Ormas
(Prov/Kab
/Kota)
Orang
(Organisi)
b. Jumlah

SDM

Penggiat

-

-
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(champion) Perlindungan Orang
bagi Anak Berhadapan (K/L)
dengan Hukum di K/L,
Provinsi/Kab/Kota
dan Orang
(Prov/Kab
Ormas
/Kota)

4

-

5

5

5

6

-

10

10

10

12

Orang
(Organisi)

-

2

2

2

2

c. Jumlah Provinsi/Kab/Kota
yang difasilitasi tentang
pelaksanaan
Kebijakan Prov/Kab/
Perlindungan bagi Anak kota
Berhadapan
dengan
Hukum

6

5

4

4

5

2

2

2

2

2

6

6

7

7

2

1

1

1

1

1

5

5

6

6

1

d. Jumlah
pelaksanaan
kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan Kegiatan
bagi Anak Berhadapan
dengan Hukum
Meningkatnya
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD,
pusat-daerah, serta antar pemerintahmasyarakat termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
antar pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan
Perlindungan bagi Anak
Berhadapan dengan Hukum
a. Jumlah forum koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan khusus bagi forum
(K/L)
Anak Berhadapan dengan
Hukum di K/L dan Provinsi forum
(Prov)

5

Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Perlindungan khusus bagi Anak

39

Berhadapan dengan Hukum
a. Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan khusus bagi
Anak Berhadapan dengan
Hukum
yang
ditindaklanjuti

3.

Dokumen

1

1

1

1

Kegiatan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus:
TARGET

No

SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR
2015

1

2018

2019

Kebijakan

1

2

1

1

1

5

5

5

5

9

K/L

1

1

1

1

1

Prov

4

4

4

4

6

1

2

1

1

1

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan
Khusus dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan
a. Jumlah K/L dan Provinsi
yang
memiliki profil
Perlindungan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus

3

2017

Tersedianya kebijakan Perlindungan bagi
Anak Berkebutuhan Khusus yang lengkap
dan harmonis
Jumlah
kebijakan
Perlindungan
bagi Anak
Berkebutuhan Khusus yang
disusun, direview, dikoreksi,
dan
difasilitasi
untuk
diharmonisasikan

2

2016

b. Jumlah dokumen profil
Perlindungan bagi Anak Dokumen
Berkebutuhan Khusus
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk
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organisasi non pemerintah, pusat kajian,
dan dunia usaha dalam pelaksanaan
kebijakan Perlindungan bagi
Anak
Berkebutuhan Khusus
a. Jumlah SDM terlatih
tentang
Perlindungan
bagi Anak Berkebutuhan Orang (K/L) Khusus
di
K/L, Orang
Provinsi/Kab/Kota, dan (Prov/Kab/K Ormas
ota)
Orang
(Organisi)
b. Jumlah SDM Penggiat
(champion) Perlindungan
Orang (K/L)
bagi Anak Berkebutuhan
Khusus
di
K/L, Orang
Provinsi/Kab/Kota
dan (Prov/Kab/K
Ormas
ota)
Orang
(Organisasi)
c. Jumlah
Provinsi/Kab/Kota yang
difasilitasi
tentang Prov/Kab/k
pelaksanaan Kebijakan ota
Perlindungan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
d. Jumlah
pelaksanaan
kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan Perlindungan Kegiatan
bagi Anak Berkebutuhan
Khusus

4

80

80

80

80

25

25

25

25

30

30

30

30

25

25

25

25

-

20

20

20

33

-

5

5

5

8

-

10

10

10

15

-

5

5

5

10

3

3

3

3

6

2

2

2

2

2

-

Meningkatnya
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD,
pusat-daerah, serta antar pemerintahmasyarakat termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
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antar pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan
Perlindungan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
a. Jumlah forum koordinasi
pelaksanaan kebijakan
Perlindungan bagi Anak forum (K/L)
Berkebutuhan Khusus di forum
K/L dan Provinsi
(Prov)

5

b. Jumlah
kesepakatan
bersama antara Kemen.
PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi
non
pemerintah,
pusat Kesepakakajian, dan dunia usaha tan
dalam
pelaksanaan
kebijakan Perlindungan
bagi Anak Berkebutuhan
Khusus
Terlaksananya pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Perlindungan bagi
Anak
Berkebutuhan Khusus
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan
bagi Anak
Berkebutuhan Khusus yang
ditindaklanjuti

Dokumen

6

4

7

7

11

2

1

1

1

1

4

3

6

6

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

2019

1

4. Kegiatan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi:
TARGET
No

SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR
2015

1

2016

2017

Tersedianya kebijakan perlindungan anak
dalam situasi darurat dan pornografi
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Jumlah
kebijakan
perlindungan anak dalam
situasi
darurat
dan
pornografi yang disusun,
direview, dikoreksi, dan
difasilitasi
untuk
diharmonisasikan

2

3

Kebijakan

2

1

1

1

1

a. Jumlah K/L dan Provinsi
yang
memiliki profil
K/L
perlindungan
anak
dalam situasi darurat Prov
dan pornografi
b. Jumlah dokumen profil
Perlindungan anak dalam Dokumen
situasi
darurat
dan
pornografi
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian,
dan dunia usaha dalam pelaksanaan
kebijakan perlindungan anak dalam situasi
darurat dan pornografi

6

8

8

8

9

1

1

1

1

1

5

7

7

7

8

1

1

1

1

1

a. Jumlah SDM terlatih
tentang
perlindungan
Orang (K/L)
anak
dalam
situasi
darurat dan pornografi di Orang
K/L, Provinsi/Kab/Kota, (Prov/Kab/K
dan Ormas.
ota)

105

85

85

95

95

70

10

10

10

10

10

50

50

60

60

25

25

25

25

25

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
perlindungan anak dalam situasi darurat
dan pornografi dengan memperhatikan
dimensi kewilayahan

Orang
(Organisi)
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b. Jumlah SDM Penggiat
(champion) perlindungan
Orang (K/L)
anak
dalam
situasi
darurat dan pornografi di Orang
K/L,
Provinsi/Kab/Kota (Prov/Kab/K
dan Ormas.
ota)
Orang
(Organisi)
c. Jumlah
K/L
dan
Provinsi/Kab/Kota yang
difasilitasi
tentang
pelaksanaan Kebijakan Prov/Kab/
Perlindungan anak dalam kota
situasi
darurat
dan
pornografi.
d. Jumlah
pelaksanaan
kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan Perlindungan Kegiatan
anak
dalam
situasi
darurat dan pornografi.

4

-

15

15

15

26

-

5

5

5

10

-

5

5

5

8

-

5

5

5

8

4

7

9

9

12

2

2

2

2

2

6

7

8

8

10

1

1

2

2

3

5

6

6

6

7

Meningkatnya
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD,
pusat-daerah, serta antar pemerintahmasyarakat termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha
antar pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan perlindungan anak dalam
situasi darurat dan pornografi.
a. Jumlah forum koordinasi
pelaksanaan kebijakan
forum (K/L)
perlindungan
anak
dalam situasi darurat forum
dan pornografi di K/L (Prov)
dan Provinsi
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5

b. Jumlah
kesepakatan
bersama antara Kemen.
PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi
non
pemerintah,
pusat Kesepakakajian, dan dunia usaha tan
dalam
pelaksanaan
kebijakan perlindungan
anak
dalam
situasi
darurat dan pornografi.
Terlaksananya pemantauan,
analisis,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kebijakan
perlindungan
anak dalam situasi darurat
dan pornografi.
a. Jumlah
rekomendasi
hasil pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan perlindungan
anak
dalam
situasi
darurat dan pornografi
yang ditindaklanjuti

Dokumen

1

1

2

-

-

1

1

1

1

1

5. Kegiatan Perlindungan kekerasan terhadap anak ;
TARGET
No

SASARAN KEGIATAN /INDIKATOR
2015

1

2016

2017

2018

2

1

1

2019

Tersedianya
kebijakan
Perlindungan
khusus kekerasan terhadap anak yang
lengkap dan harmonis
Jumlah
kebijakan
Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak
yang
disusun,
direview,
dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan

Kebijakan

3

45

2

Tersedianya data dan hasil analisis tentang
Perlindungan khusus kekerasan terhadap
anak dengan memperhatikan dimensi
kewilayahan

a. Jumlah K/L dan Provinsi
yang
memiliki profil
Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak

3

4

6

6

6

7

K/L

1

2

2

2

2

Prov

3

4

4

4

5

2

3

3

3

3

110

140

145

115

145

50

50

55

55

55

30

45

45

45

45

30

45

45

15

45

5

5

8

8

8

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

b. Jumlah dokumen profil
Perlindungan
khusus Dokumen
kekerasan terhadap anak
Meningkatnya pemahaman pemangku
kepentingan dan masyarakat termasuk
organisasi non pemerintah, pusat kajian,
dan dunia usaha dalam pelaksanaan
kebijakan Perlindungan khusus kekerasan
terhadap anak
a. Jumlah
SDM
terlatih
tentang
Perlindungan
Orang
khusus
kekerasan
(K/L)
terhadap anak di K/L,
Provinsi/Kab/Kota,
dan Orang
Ormas
(Prov/Kab
/Kota)
Orang
(Organisi)
b. Jumlah SDM Penggiat
(champion) Perlindungan
khusus
kekerasan Orang
(K/L)
terhadap anak di K/L,
Provinsi/Kab/Kota
dan Orang
Ormas
(Prov/Kab
/Kota)
Orang
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(Organisi)
c. Jumlah
K/L
dan
Provinsi/Kab/Kota
yang
difasilitasi
tentang Prov/Kab/
pelaksanaan
Kebijakan kota
Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak
d. Jumlah
pelaksanaan
kegiatan KIE pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan Kegiatan
khusus
kekerasan
terhadap anak

4

3

4

4

4

4

4

5

7

6

6

6

7

7

8

8

9

2

2

2

2

3

5

5

6

6

6

1

1

2

2

2

Meningkatnya
koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan
sinergi
antar
K/L/SKPD,
pusat-daerah, serta antar
pemerintahmasyarakat
termasuk organisasi non
pemerintah, pusat kajian,
dan dunia usaha antar
pemangku
kepentingan
dalam
pelaksanaan
Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak
a. Jumlah forum koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
forum
Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak (K/L)
di K/L dan Provinsi
forum
(Prov)
b. Jumlah
kesepakatan
bersama antara Kemen.
PPPA dengan K/L/SKPD,
organisasi
non Kesepakat
pemerintah, pusat kajian, an
dan dunia usaha dalam
pelaksanaan
kebijakan
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Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak

5

Terlaksananya pemantauan,
analisis,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan
khusus kekerasan terhadap
anak
Jumlah rekomendasi hasil
pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
Perlindungan
khusus
kekerasan terhadap anak
yang ditindaklanjuti

Dokumen

6

6

6

6

6
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