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SAMBUTAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebagai anggota PBB, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Hak Anak 
pada tanggal 26 Januari 1990, dan meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 
5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan 
demikian, negara berkomitmen penuh untuk mempeljuangkan terpenuhinya hak 
anak dan perlindungan khusus anak di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.

Berdasarkan hal tersebut, berbagai peraturan terkait perlindungan anak telah 
disusun dan disosialisasikan. Upaya-upaya perlindungan anak juga terus dilakukan. 
Untuk dapat mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, 
pada tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Kernen PPPA) bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun 
Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks 
Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang untuk pertama kalinya disajikan dalam 
publikasi ini. Untuk itu, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala BPS 
beserta jajaran atas kelja sarna yang baik ini. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 
publikasi ini.

IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak 
terkait 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, 
yaitu: pemenuhan hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan 
alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu 
luang; serta perlindungan khusus. Indeks tersebut tentunya sangat bermanfaat 
sebagai dasar tlalam melakukan berbagai intervensi dalam perencanaan program, 
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kebijakan dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi atas dampak kebijakan 
yang telah diterapkan, demi anak terlindungi, Indonesia maju.

IPA telah menjadi target nasional dalam RPJMN Tahnn 2020-2024, sehingga 
tentunya menjadi tanggungjawab seluruh pihak, baik pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, lembaga masyarakat maupun dunia usaha untuk turut serta 
berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan perlindungan anak tersebut. 
Oleh karena itu, besar harapan kami agar indeks IPA, IPHA dan IPKA yang ada dalam 
publikasi ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam peningkatan 
pembangunan perlindungan anak, untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak Tahun 
2030. Akhir kata, atas segala kekurangan yang masih ada kami memohon maaf dan 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan kedepan 
Perempuan berdaya, Anak terlindungi, Indonesia maju. 

Jakarta,           November 2020 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati
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KATA PENGANTAR
Pembangunan manusia merupakan sebuah investasi jangka panjang yang 

perlu dirintis sejak dini, dan anak adalah individu dimana investasi itu bermula. 
Anak sebagai amanah sekaligus karunia melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pemenuhan hak dan perlindungan 
anak penting untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal. Untuk itu, pengakuan atas hak dan perlindungan anak telah 
menjadi perhatian berbagai konvensi internasional. Negara pun juga turut andil 
dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945, 
meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, 
serta menjamin dan melindungi hak anak Indonesia dalam UU No. 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Intervensi pemerintah untuk memantau kualitas anak 
juga tertuang di dalam salah satu kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024, melalui 
perwujudan Indonesia Layak Anak, dengan memastikan bahwa anak menikmati 
haknya melalui penguatan sistem perlindungan anak. 

Dalam rangka menyediakan suatu ukuran baku yang dapat menggambarkan 
capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, Kementerian Pemberadayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik 
menyusun indeks untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak yang 
terdiri dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), 
dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Ukuran ini diharapkan dapat menjadi 
barometer rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak 
di Indonesia. 

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses 
penyusunan publikasi ini, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima 
kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang 
sangat diharapkan.

Jakarta, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto
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Halaman ini dibiarkan untuk kosong
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Konvensi Hak Anak merupakan sebuah wawasan baru dalam melihat anak 

dan mendefinisikan kembali makna anak bagi keluarga dan masyarakat, yaitu anak 
bukan obyek milik orang tua atau negara. Konvensi Hak Anak mengajak setiap 
negara melihat anak sebagai individu manusia yang utuh dan memiliki hak asasi 
yang melekat dan tidak dapat diambil oleh siapa pun.

Salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan 
kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: perwujudan Indonesia Layak Anak 
melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati 
haknya. Indeks Perlindungan Anak (IPA)-Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks 
Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan 
capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun 
dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak 
dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; 
Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan 
Klaster V : perlindungan khusus.

Capaian IPA Indonesia pada tahun 2018 sebesar 62,72. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius 
dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna 
mencapai hasil yang optimal. Nilai capaian tertinggi pada IPA 2018 ditopang oleh 
klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 73,60, sedangkan 
capaian terendah ditopang oleh klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya sebesar 48,69. Nilai capaian antar klaster menghasilkan 
kesenjangan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya percepatan 
capaian yang dilakukan pada masing-masing klaster belum merata, sehingga 
dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, kementerian/lembaga terkait, 
dan peran serta masyarakat agar nilai capaian dapat meningkat secara bersama-
sama. 
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Capaian IPA 2019 mengalami peningkatan menjadi 66,26 dan terdapat sedikit 
perbedaan dibandingkan dengan kondisi 2018. Klaster perlindungan khusus 
mengungguli klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan menempati 
posisi tertinggi dengan nilai capaian sebesar 75,24. Sedangkan, klaster pendidikan, 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya masih menempati posisi terendah 
dengan nilai capaian sebesar 51,28. Capaian seluruh klaster pada tahun 2019 relatif 
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya terkait perlindungan 
anak yang telah diimplementasikan dalam program/kebijakan menunjukkan hasil 
yang baik. Diharapkan, capaian tersebut akan semakin meningkat antar waktu 
dengan akselerasi pertumbuhan yang seimbang antar klasternya.

Tiga provinsi yang menempati capaian IPA tertinggi adalah DI Yogyakarta 
(tahun 2018 = 78,66; tahun 2019 = 81,71), DKI Jakarta (tahun 2018 = 72,49; tahun 
2019 = 76,82), dan Bali (tahun 2018 = 72,17; tahun 2019 = 73,99). Sedangkan untuk 
tiga provinsi dengan capaian IPA terendah pada 2018 ditempati oleh Papua (42,41), 
Nusa Tenggara Timur (47,68) dan Papua Barat (50,51). Sementara pada tahun 
2019, tiga provinsi dengan capaian IPA 2019 terendah adalah Papua (46,20), Nusa 
Tenggara Timur (51,15) dan Sulawesi Tenggara (53,56). Meski demikian, terlihat 
adanya perubahan positif dari masing-masing provinsi tersebut dimana mengalami 
peningkatan capaian IPA dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian IPHA Indonesia pada tahun 2018 sebesar 60,27 dan naik menjadi 
63,27 pada tahun 2019. Kenaikan IPHA pada rentang tahun 2018-2019 mencapai 
3,40 poin. Klaster dengan capaian tertinggi penyusun IPHA tahun 2019 adalah 
klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan capaian sebesar 
74,24. Klaster ini juga merupakan klaster dengan nilai tertinggi pada tahun 2018. 
Meskipun memiliki nilai yang tertinggi tapi kenaikan nilai klaster ini dari tahun 2018 
ke tahun 2019 hanya sebesar 0,64 poin. Klaster dengan nilai terendah pada tahun 
2019 adalah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 
dengan nilai 51,28. Tahun 2018, klaster tersebut juga merupakan klaster dengan 
nilai terendah dibandingkan dengan klaster lain penyusun IPHA. Namun demikian, 
kenaikan nilai klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 
lebih besar dibandingkan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 
yaitu sebesar 2,59 poin. Di sisi lain, klaster dengan kenaikan yang paling tinggi dari 
tahun 2018 ke tahun 2019 adalah klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu 
sebesar 8,01 poin. 
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Untuk melihat keterbandingan wilayah, peringkat lima provinsi dengan nilai 
IPHA tertinggi secara nasional pada tahun 2019 yaitu DI Yogyakarta (82,03), Bali 
(75,30), DKI Jakarta (74,48), Kepulauan Riau (70,67), dan Jawa Timur (69,68). 
Dibandingkan pada tahun 2018, lima besar provinsi tersebut tidak banyak berubah, 
hanya terdapat satu provinsi yang mengalami pergeseran peringkat yaitu Kalimantan 
Timur yang pada tahun 2018 berada di peringkat 5 tertinggi dengan nilai 65,56 
tergeser oleh Jawa Timur pada tahun 2019. Lima besar provinsi tersebut semua 
berada di wilayah barat Indonesia. Hal ini menunjukkan capaian pemenuhan hak 
anak di wilayah barat Indonesia lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia tengah 
ataupun timur. Sedangkan lima provinsi dengan nilai IPHA terendah pada tahun 
2019 yaitu Papua (46,97), Nusa Tenggara Timur (49,26), Maluku Utara (50,69), 
Maluku (51,54), dan Sulawesi Tenggara (52,08). Kelima provinsi tersebut tidak 
banyak berubah posisi peringkatnya dibandingkan tahun 2018. Hanya Provinsi 
Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara saja yang bertukar posisi. Sebelumnya 
Sulawesi Tenggara berada di posisi 3 terbawah pada tahun 2018, dan naik menjadi 
peringkat 5 dari bawah pada tahun 2019.

Tingkat perlindungan pada anak di Indonesia mengalami sejumlah 
perkembangan. Angka IPKA tahun 2019 mencapai 77,03, meningkat dari tahun 
sebelumnya yang sebesar 73,98 atau terdapat perubahan positif sebesar 3,05 poin. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan 
kinerja dalam upaya perlindungan khusus anak, meskipun tetap memerlukan upaya 
lebih guna mencapai hasil yang optimal.

Peningkatan perlindungan khusus anak Indonesia tercermin melalui perbaikan 
dari pencapaian beberapa indikator, yakni meningkatnya rasio anak usia 5-17 tahun 
(disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet dan meningkatnya 
rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah, 
serta penurunan pada beberapa indikator negatif, yaitu persentase anak usia 10-
17 tahun yang bekerja, persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah 
garis kemiskinan, dan persentase anak usia 5-17 tahun yang telantar.

Tiga provinsi dengan capaian IPKA tertinggi pada tahun 2018 yaitu Kepulauan 
Riau (86,71), Kalimantan Timur (81,79) dan Kepulauan Bangka Belitung (81,61). 
Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPKA terendah yakni Papua (33,76), Nusa 
Tenggara Timur (51,36), dan Papua Barat (57,06). Pada tahun 2019, terdapat 
perubahan komposisi tiga besar provinsi dengan DKI Jakarta (87,78) dan Banten 
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(85,98) mampu menduduki peringkat pertama dan kedua nilai IPKA tertinggi, dan 
Kepulauan Riau (86,71) turun ke peringkat ketiga. Kalimantan Timur dan Kepulauan 
Bangka Belitung dari yang semula menduduki peringkat kedua dan ketiga pada 
tahun 2018, turun menjadi peringkat keempat dan kelima. Sedangkan dua provinsi 
dengan capaian IPKA terendah pada tahun 2019 yaitu Papua (38,31), Nusa Tenggara 
Timur (57,84) tetap berada pada peringkat pertama dan kedua terbawah selama 
dua tahun berturut-turut diikuti Sulawesi Tenggara (62,07) yang turun menjadi 
peringkat ketiga terbawah. Sementara itu, Papua Barat yang sebelumnya menduduki 
peringkat ketiga terbawah, pada tahun 2019 telah mengalami perkembangan 
dengan keluar dari kelompok tiga terbawah, walupun besaran IPKA masih di bawah 
angka nasional.

Mayoritas provinsi sudah menunjukkan adanya perubahan positif dalam 
upaya perlindungan khusus anak. Namun demikian, masih terdapat enam provinsi 
yang mengalami penurunan capaian IPKA pada tahun 2019, yaitu Riau, Kepulauan 
Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 
Penurunan capaian IPKA pada keenam provinsi tersebut utamanya disebabkan oleh 
penurunan rasio anak umur 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah 
mengakses internet. Khusus untuk Provinsi Riau dan Sulawesi Utara, penurunan 
capaian IPKA juga disebabkan oleh adanya peningkatan persentase anak usia 10-17 
tahun yang bekerja. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Barat penurunan capaian 
IPKA turut disumbang oleh penurunan rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/
nondisabilitas) yang sedang bersekolah dan peningkatan persentase anak berumur 
0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Meskipun capaian IPKA nasional dalam periode 2018-2019 menunjukkan 
perubahan positif, namun masih terdapat rentang yang jauh antara provinsi yang 
memiliki capaian IPKA terendah yakni Papua (38,31) dan provinsi dengan capaian 
IPKA tertinggi yakni DKI Jakarta (87,78) atau terdapat disparitas yang cukup lebar 
sebesar 49,47 poin. Provinsi yang menduduki peringkat bawah masih harus 
bekerja keras untuk dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Hal 
itu karena salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan 
antar wilayah termasuk kualitas hidup anak yang berada di kawasan barat maupun 
kawasan timur Indonesia. 
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045

Sejatinya, manusia merupakan unsur penting guna membangun suatu 
peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan 
dengan yang disampaikan oleh Prof Emil Salim dalam orasinya pada Webinar 
Pembanguan Berkelanjutan: menuju Indonesia Tinggal Landas 2045 dalam 
rangka 90 Tahun Emil Salim, bahwa hendaknya pembangunan tidak hanya 
fokus pada ranah ekonomi saja, akan tetapi juga turut memperhatikan 
pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, pembangunan sosial melibatkan eksistensi dimensi 
manusia yang mampu menjadi subjek sekaligus objek dari pembangunan 
itu sendiri. Oleh karena itu, membangun dimensi ini mutlak dilakukan guna 
menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu menjawab 
tantangan globalisasi di tengah sengitnya percaturan dunia. Tentu saja hal 
ini sejalan dengan prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang 
menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia.

Adapun tujuan dari pembangunan manusia adalah mewujudkan 
kesejahteraan yang menjamin kehidupan bermartabat seperti memiliki 
kebebasan berpolitik, terdidik, terhormat, terpenuhi haknya, hidup layak 
secara sehat dan panjang umur. Proses tersebut tidak terjadi secara 
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singkat, tetapi merupakan langkah panjang yang harus dilakukan secara 
berkesinambungan sepanjang garis kehidupan manusia. Oleh karena itu, 
pembangunan manusia merupakan sebuah investasi jangka panjang yang 
perlu dirintis sejak dini, khususnya usia anak yang rentangnya terdapat pada 
usia 0 sampai dengan sebelum 18 tahun. Pada masanya nanti, 20 sampai 30 
tahun ke depan, merekalah pemegang kendali roda pembangunan negeri ini.

Investasi pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan sejak dini 
dapat memberi manfaat sosial-ekonomi yang lebih tinggi (Heckman, 2003). 
Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Bayraktar-Sağlam (2016) menunjukkan 
bahwa selama tahun 1970-2020 terdapat korelasi positif antara modal manusia 
dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, sumber daya manusia yang mumpuni 
mampu menjadi motor pembangunan negeri. Apalagi mengingat bonus 
demografi yang akan terjadi di depan mata pada rentang 2020-2035, tentu 
saja kita perlu mempersiapkan mereka guna memaksimalkan momentum 
tersebut sekaligus sebagai batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini menjadi semakin bermakna jika kita bertolak pada hasil proyeksi 
penduduk 2020-2045, dimana 70 persen penduduk Indonesia akan 
didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Anak-anak ini lah 
yang nantinya akan mengisi kompoisisi tersebut. Bahkan, menginjak 100 
tahun Indonesia merdeka, pendapatan perkapita akan mencapai $ 47.000 
yang akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 7 kekuatan ekonomi 
terbesar di dunia. 

1.2 Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak tersebut diakui 
dan dilindungi oleh berbagai konvensi internasional, khususnya di dalam 
Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak-hak Orang dengan 
Disabilitas (UNCRPD). Negara juga turut andil dengan menjamin perlindungan 
dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 serta meratifikasi Konvensi Hak 
Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). 
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Konvensi Hak Anak merupakan sebuah wawasan baru dalam melihat anak 
dan mendefinisikan kembali makna anak bagi keluarga dan masyarakat, yaitu 
anak bukan obyek milik orang tua atau negara. Konvensi Hak Anak mengajak 
setiap negara melihat anak sebagai individu manusia yang utuh dan memiliki 
hak asasi yang melekat dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Bahkan, saat 
ini kita sudah memiliki payung hukum yang menjamin dan melindungi hak 
anak Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak, berdasarkan asas: non diskriminasi; kepentingan yang 
terbaik bagi anak; hak untuk hidup; kelangsungan hidup, dan perkembangan; 
dan penghargaan terhadap pendapat anak. 

Dengan segala dinamika di dalamnya, isu tentang anak telah menyedot 
banyak perhatian dari berbagai pihak. Beragam permasalahan perlindungan 
anak seperti kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku 
ayah atau ibu yang salah, pernikahan siri, dan berbagai permasalahan 
lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam 
keluarga. Permasalahan tidak berhenti sampai level keluarga, akan tetapi juga 
merambah pada institusi sekolah, dimana anak juga rentan menjadi korban 
diskriminasi maupun kekerasan. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 
Anak (Simfoni PPA), Kemen PPPA, jumlah kasus kekerasan pada anak di tahun 
2017, 2018 dan 2019 secara berturut-turut sebesar 10.742; 11.067; dan 
10.734 kasus. Kasus kekerasan yang paling banyak dialami anak adalah kasus 
kekerasan seksual. Berkaca pada kondisi ini, kekerasan pada anak Indonesia 
bukanlah hal yang sederhana. Bagaimanapun juga, apapun bentuk kekerasan 
pada anak akan menimbulkan traumatik di masa depan yang berdampak 
terhadap proses tumbuh kembang mereka. Sebagaimana teori neglect and 
abuse, Friedman (2010) mengemukakan bahwa perlakuan penganiayaan 
(abuse) dan penelantaran (neglect) pada anak dan remaja tidak dapat 
dianggap ringan, perlu perhatian serius karena akan mengakibatkan efek 
negatif dalam jangka panjang. 

Pada dasarnya, perlindungan anak merupakan bagian dari investasi 
pembangunan sumber daya manusia. Pemenuhan hak dan perlindungan 
anak secara optimal akan menghasilkan individu berkualitas yang membawa 
kemajuan bangsa di masa yang akan datang, sebaliknya jika permasalahan 
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anak tidak tertangani dengan baik maka generasi selanjutnya akan menjadi 
beban bagi negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem perlindungan anak 
yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, 
eksploitasi dan penelantaran.

1.3 Upaya Pembangunan Perlindungan Anak di Indonesia

Salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 adalah 
meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: perwujudan 
Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk 
memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan layanan yang 
ramah terhadap anak; b) penguatan koordinasi dalam meningkatkan akses 
layanan dasar bagi seluruh anak, termasuk yang berada pada kondisi khusus; 
c) penguatan jejaring di komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga 
masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak; d) peningkatan partisipasi 
anak dalam pembangunan; e) penguatan upaya pencegahan berbagai 
tindak kekerasan pada anak, termasuk perkawinan anak, dan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); dan f) peningkatan efektivitas 
kelembagaan melalui penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, 
penguatan sistem data dan informasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan.

Namun demikian, sampai saat ini belum tersedia suatu ukuran baku 
yang mampu menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di 
Indonesia. Upaya membangun suatu sistem perlindungan anak di Indonesia 
sesungguhnya sudah digagas sejak tahun 2016 dengan mengukur pencapaian 
pemenuhan hak anak melalui Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA). 
Disusunnya IKKA dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja program 
perlindungan anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Indikator 
IKKA dibentuk dari 5 dimensi hak anak dengan masing-masing indikator 
pembentuk, yaitu: 

1. Hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan 
mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi 
dan perawatan yang sebaik-baiknya. Untuk dimensi ini diwakili dengan 
indikator angka kematian balita dan angka morbiditas.

2. Hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, 
kekerasan dan keterlantaran yang diwakili dengan indikator persentase 
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imunisasi dasar lengkap, persentasei perempuan 20-24 tahun yang 
menikah sebelum 18 tahun, dan persentase pekerja anak.

3. Hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak 
mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, 
spiritual, moral dan sosial. Indikator terpilih untuk dimensi ini adalah 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, dan APS usia 5-17 tahun.

4. Hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala 
hal yang mempengaruhi anak, yang diwakili dengan indikator anak usia 
5-17 tahun yang berwisata.

5. Hak anak atas identitas diwakili oleh indikator persentase kepemilikan 
akta kelahiran pada balita dan anak umur 5-17 tahun.

Secara keseluruhan, IKKA dibentuk oleh 11 indikator mewakili kelima 
dimensi hak anak tersebut. Penghitungan dan pengolahan IKKA dilakukan 
setiap tahun sampai tahun 2019, dengan cakupan data di tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan indikator tentunya dilakukan melalui 
beberapa tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan datanya. 
Meskipun demikian, memang masih dirasakan adanya kekurangan dalam 
penghitungan IKKA, terutama terkait indikator yang mewakili setiap dimensi 
hak anak. Misalnya untuk dimensi hak partisipasi, yang hanya diwakili oleh 
indikator anak usia 5-17 tahun yang berwisata. Padahal makna dari hak 
partisipasi adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang 
mempengaruhi anak.

Selain IKKA, Kemen PPPA juga telah mempunyai program Kabupaten/kota 
Layak Anak (KLA) yang dikembangkan sejak tahun 2010. KLA adalah kabupaten/
kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan 
perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan 
berkelanjutan. Penentuan indikator KLA juga berdasarkan pada Konvensi Hak 
Anak (4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak) 
dengan 24 indikator di dalamnya lihat gambar di bawah ini).
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Gambar 1. 1 Indikator Kabupaten/Kota Layak Ana (KLA)

24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Perlindungan Anak Di Indonesia
di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”

1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media

4. Akta Kelahiran
5. Informasi Layak Anak 

6. Partisipasi Anak
7. Perkawinan Anak 

8. Lembaga Konsultasi bg Ortu/Keluarga
9. Lembaga Pengasuhan Alternatif

10. PAUD-HI
11.  Infrastruktur Ramah Anak

12. Persalinan di Faskes 
13. Prevalensi Gizi 

14. PMBA
15. Faskes dgn Pelayanan 

Ramah Anak 
16. Air Minum dan

Sanitasi
17. KTR dan IPS Rokok

18. Wajar 12 Th
19. SRA
20. PKA

21. Korban Kekerasan & 
Eksploitasi

22. Korban Pornografi & 
Situasi Darurat

23. Penyandang Disabilitas
24. ABH, Terorisme, 

Stigma

24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Kemen PPPA

Belum optimalnya komitmen pemerintah, pemerintah daerah, media, 
masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi hak anak serta melakukan 
perlindungan khusus anak, menjadi bukti masih rendahnya kepedulian 
pemangku kepentingan terhadap anak. Itulah yang mendasari perlunya 
indikator-indikator yang dapat mengukur capaian pembangunan perlindungan 
anak sebagai tolok ukur keberhasilannya. Selain 4 kluster pemenuhan hak 
anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, juga digunakan indikator 
kelembagaan dalam penentuan KLA, yaitu perda KLA, kelembagaan KLA serta 
keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media. Dengan demikian, indikator 
yang digunakan dalam penentuan KLA adalah indikator input, proses dan 
output. 

Pada tahun 2019, bersama-sama dengan BPS, Kemen PPPA mengembangkan 
Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan 
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan indikator yang lebih lengkap 
dibandingkan IKKA dan sudah dapat mengukur capaian tidak hanya pada 
level output, tetapi juga sampai level outcome (dampak). Dengan adanya 
IPA, IPHA, dan IPKA maka telah menggantikan IKKA dan tentunya capaian dari 
indeks tersebut juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan KLA. 
Gambaran tentang dimensi yang digunakan dalam mengukur capaian IPA, 
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IPHA, dan IPKA ditampilkan dalam bentuk klaster-klaster perlindungan anak 
sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2. IPA merupakan presentasi dari capaian 
pembangunan perlindungan anak Indonesia yang memuat Klaster I-V, IPHA 
memuat Klaster I-IV dan IPKA memuat Kluster V.

Gambar 1. 2 Komponen Klaster IPA-IPHA-IPKA

Keberadaan indeks tersebut diharapkan mampu menjadi barometer 
capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun 
daerah dalam merumuskan suatu perencanaan, sekaligus sebagai bahan 
monitoring dan evaluasi untuk melahirkan suatu sistem perlindungan anak 
yang terintegrasi lintas sektor. Dengan demikian, negara hadir untuk menjamin 
pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, 
penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, upaya pencegahan 
yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, 
koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen 
masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 
(IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.
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BAB 2
METODOLOGI

2.1 Metodologi Penghitungan IPA-IPHA-IPKA

Secara garis besar, proses penghitungan Indeks Perlindungan Anak, Indeks 
Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPA-IPHA-IPKA) 
terdiri dari: pemetaan indikator kandidat penyusun IPA-IPHA-IPKA, proses 
seleksi indikator, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap klaster, dan 
penghitungan IPA-IPHA-IPKA.

Gambar 2. 1 Tahapan Penghitungan IPA-IPHA-IPKA
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Pemetaan Indikator Kandidat IPA-IPHA-IPKA

Indikator kandidat IPA-IPHA-IPKA dipetakan dengan mengacu pada 
Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster 
perlindungan khusus anak, yaitu: 

a. Klaster I : hak sipil dan kebebasan;

b. Klaster II : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. Klaster III : kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. Klaster IV : pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan

e. Klaster V : perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak adalah instrumen hukum internasional yang mengikat 
secara yuridis dan politis di antara berbagai negara, yang mengatur hal yang 
berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, untuk memastikan dan 
mengawasi usaha pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara 
utuh. Konvensi Hak Anak juga menjadi instrumen dan mekanisme hukum 
untuk mengukur pemenuhan hak anak dan pelanggaran hak anak di negara-
negara dunia.

Klaster I sampai klaster IV merupakan 4 kluster pemenuhan hak anak, 
sehingga menjadi dimensi pembentuk dalam Indeks Pemenuhan Hak Anak 
(IPHA). Sementara Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tersusun dari 
Klaster V. Gabungan dari kelima klaster tersebut merupakan penyusun Indeks 
Perlindungan Anak (IPA).

Berangkat dari kerangka pikir tersebut, BPS bersama dengan Kemen 
PPPA memetakan indikator-indikator kandidat yang secara substantif dapat 
mewakili kelima klaster tersebut. Pemetaan indikator dilakukan berdasarkan 
tinjauan literatur dan ketersediaan data. Ketersediaan data yang dimaksud 
adalah data tersedia di seluruh provinsi dan secara kontinyu. 

Dari proses ini, diperoleh 31 indikator kandidat IPA-IPHA-IPKA yang 
bersumber dari survei BPS dan survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
yang merupakan kerjasama antara BPS dan Kementerian Kesehatan. Sumber 
data dari survei BPS adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, 
Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya 
dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). 
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Proses Seleksi Indikator

Setelah memetakan indikator kandidat, dilakukan proses seleksi indikator 
untuk menentukan indikator yang akan digunakan sebagai penyusun indeks. 
Dari proses ini diharapkan indikator yang terpilih merupakan indikator 
yang paling optimal. Dengan kata lain, akan diperoleh indeks dengan 
indikator penyusun yang sederhana tetapi mampu menggambarkan kondisi 
perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan baik. 

Proses seleksi indikator dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian secara 
statistik dan mempertimbangkan pendapat para pakar. Seleksi indikator secara 
statistik dilakukan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah salah 
satu teknik statistik yang digunakan untuk memetakan sejumlah indikator 
dengan karakteristik yang sama atau sejumlah indikator yang memiliki 
hubungan erat ke dalam kelompok (dalam statistik biasa disebut faktor) 
yang sama. Analisis faktor dibedakan menjadi 2, yaitu Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) jika banyaknya kelompok/faktor sudah ditentukan sebelumnya 
dan Exploratory Factor Analysis (EFA) jika banyaknya kelompok/faktor tidak 
ditentukan sebelumnya. 

Dalam penyusunan IPA-IPHA-IPKA, banyaknya kelompok/faktor telah 
ditentukan, yaitu lima klaster dalam konvensi hak anak. Dengan demikian, 
digunakan CFA untuk menguji apakah indikator yang sudah dipetakan untuk 
tiap klaster di tahap sebelumnya sudah dapat mewakili atau menggambarkan 
masing-masing klaster tersebut. Dengan kata lain, indikator dalam suatu 
klaster yang tidak sejalan dengan indikator lain dalam klaster yang sama 
secara statistik akan tereduksi.

Salah satu ukuran yang dihasilkan dari CFA adalah Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) yang mengukur hubungan antar indikator dalam satu 
kelompok/faktor. Indikator yang akan terpilih sebagai penyusun indeks adalah 
indikator yang memiliki nilai MSA > 0,5 (Hair, 2014). Dengan kata lain indikator 
tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan indikator lain di dalam 
satu faktor. Sedangkan, indikator yang memiliki nilai MSA < 0,5 sementara 
dikeluarkan dari penghitungan IPA-IPHA-IPKA.

Selain menggunakan teknik statistik, seleksi indikator juga 
mempertimbangkan pendapat para pakar (expert judgement). Indikator 
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yang secara statistik tereduksi (nilai MSA < 0,5) dibahas bersama dengan 
para pakar untuk diputuskan apakah indikator tersebut akan tereduksi atau 
dipertahankan. Apabila terdapat indikator yang tidak layak secara statistik 
namun sebenarnya substantif dalam pengukuran indeks, maka indikator 
tersebut tetap dipertahankan sebagai penyusun indeks. 

Dari proses seleksi indikator ini, empat indikator kandidat dikeluarkan 
dari penghitungan indeks karena secara statistik dan substantif tidak layak. 
Sehingga pada akhirnya diperoleh total 27 indikator untuk kelima klaster 
penyusun IPA-IPHA-IPKA. 

Normalisasi Indikator

Indikator-indikator yang terpilih sebagai penyusun IPA-IPHA-IPKA tidak 
semuanya memiliki arah, rentang, dan satuan yang sama. Arah indikator 
maksudnya adalah sifat dari indikator itu sendiri, apakah bersifat negatif atau 
positif. Sementara rentang indikator artinya adalah rentang nilai minimal 
dan nilai maksimal masing-masing indikator. Untuk dapat menghitung 
indeks, semua indikator harus disamakan terlebih dahulu arah, rentang, dan 
satuannya agar capaian tiap indikator dapat dibandingkan satu sama lain. 
Proses penyamaan arah, rentang, dan satuan ini disebut Normalisasi indikator.

Salah satu metode normalisasi indikator yang umum digunakan adalah 
metode Minimal-Maksimal. Metode Min-Maks ini yang digunakan pada Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dan juga diterapkan pada proses normalisasi 
indikator IPA-IPHA-IPKA. Dengan metode ini, seluruh indikator akan memiliki 
rentang 0 hingga 100 dimana 0 menandakan capaian paling buruk dan 100 
merupakan capaian paling baik. 

Untuk menerapkan metode Min-Maks, perlu ditetapkan terlebih dahulu 
nilai maksimal dan minimal dari setiap indikator. Nilai maksimal dapat mengacu 
pada target yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya mengacu pada nilai 
maksimal dari indeks yang sudah ada, atau berdasarkan target global, atau 
mengacu pada target RPJMN. Apabila tidak tersedia acuan untuk menentukan 
nilai maksimal, maka ditetapkan suatu nilai maksimal berdasarkan data empiris 
pada level provinsi, yaitu nilai maksimal indikator level provinsi ditambah dua 
kali standar deviasi.
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Selain menetapkan nilai maksimal dan minimal indikator, perlu 
diidentifikasi pula arah dari indikator. Suatu indikator dikatakan memiliki arah 
positif apabila indikator tersebut berkorelasi positif dengan pemenuhan hak 
anak/perlindungan khusus anak. Dengan kata lain, semakin meningkatnya nilai 
indikator menggambarkan semakin membaiknya capaian indeks. Sebaliknya, 
indikator dikatakan memiliki arah negatif ketika nilai indikator yang semakin 
tinggi mengindikasikan semakin memburuknya capaian indeks. Identifikasi 
arah indikator ini perlu dilakukan karena menentukan persamaan normalisasi 
yang akan digunakan.

Untuk indikator yang arahnya positif, digunakan persamaan normalisasi 
sebagai berikut:

Sedangkan, untuk indikator yang arahnya negatif, persamaan normalisasinya 
adalah sebagai berikut:

dimana

SXi : nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi

Xi : nilai empiris indikator ke-i

Xi min : nilai minimal indikator ke-I (ditetapkan)

Xi max : nilai maksimal indikator ke-i (ditetapkan).
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Tabel 2.1 Indikator penyusun IPA-IPHA-IPKA beserta nilai maksimal dan 
minimal tiap indikator

No. Indikator
Nilai 

Minimal
Nilai 

Maksimal
Sumber Data

KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

1.
Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
memiliki akta kelahiran

0 100
Susenas Kor 

2019

2.

Persentase anak berusia 5-17 tahun 
yang pernah mengunjungi perpustakaan 
/memanfaatkan taman bacaan 
masyarakat

0 85
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

3.
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
pernah menggunakan internet

0 100
Susenas Kor 

2019

4.
Persentase anak berusia 10-17 tahun 
yang pernah mengikuti kegiatan sosial 
kemasyarakatan di lingkungan sekitar

0 100
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

5.
Persentase anak berusia 10-17 tahun 
yang ikut serta dalam kegiatan organisasi 
selain di tempat kerja atau sekolah

0 30
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

1.
Persentase perempuan berusia 20-24 
tahun yang menikah sebelum berusia 18 
tahun

30 0
Susenas Kor 

2019

2.
Persentase balita yang mendapatkan 
pengasuhan tidak layak

20 0
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

3.
Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
tidak tinggal bersama kedua orang tua

20 0
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

4. Angka kesiapan sekolah 0 100
Susenas Kor 

2019

KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
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Tabel 2.1 Indikator penyusun IPA-IPHA-IPKA beserta nilai maksimal dan 
minimal tiap indikator

No. Indikator
Nilai 

Minimal
Nilai 

Maksimal
Sumber Data

1.

Persentase perempuan pernah kawin 
berusia 15-49 Tahun yang melahirkan 
terakhirnya di fasilitas kesehatan dan 
ditolong oleh tenaga kesehatan

0 95
Susenas Kor 

2019

2. Persentase balita stunting 50 0

Integrasi 
Susenas Kor 

2019 dan SSGBI 
2019

3.
Persentase anak berusia 0-5 bulan yang 
mendapatkan ASI eksklusif

0 100
Susenas Kor 

2019

4.
Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
konsumsi kalorinya < 1400 kkal

50 0
Susenas KP 

2019

5.
Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang 
memiliki akses terhadap layanan sanitasi 
layak

0 100
Susenas Kor 

2019

6.
Persentase Anak berusia 0-17 Tahun 
yang memiliki akses terhadap layanan 
sumber air minum layak

0 100
Susenas Kor 

2019

7.
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
merokok

10 0
Susenas Kor 

2019

8.
Persentase anak berusia 12-23 Bulan 
yang mendapatkan imunisasi dasar 
lengkap

0 100
Susenas Kor 

2019

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

1.
Persentase anak berusia 7-17 tahun yang 
tidak sekolah

25 0
Susenas Kor 

2019

2.
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
mengunjungi peninggalan sejarah dan 
warisan budaya Indonesia

0 50
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi
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Tabel 2.1 Indikator penyusun IPA-IPHA-IPKA beserta nilai maksimal dan 
minimal tiap indikator

No. Indikator
Nilai 

Minimal
Nilai 

Maksimal
Sumber Data

3.
Persentase anak berusia 5-17 tahun 
yang mengikuti kursus (selain bimbingan 
belajar)

0 20
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

4.
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
masih bersekolah yang pernah mengikuti 
ekstrakurikuler

0 100
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

5.
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
terlibat dalam pertunjukan seni

0 12
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

1.
Persentase anak berusia 10-17 tahun 
yang bekerja

25 0 Sakernas 2018

2.
Rasio anak berusia 5-17 tahun 
(disabilitas/non disabilitas) yang pernah 
mengakses internet

0 100
Susenas Kor 

2019

3.
Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non 
disabilitas)

0 100
Susenas Kor 

2019

4.
Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
hidup di bawah garis kemiskinan

40 0
Susenas Kor 

2019

5.
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
telantar

27 0
Susenas MSBP 

2018
dan Proyeksi

Untuk Klaster Perlindungan Khusus, indikator “Rasio anak berusia 5-17 
tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet” dan 
“Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun disabilitas/
non disabilitas)” merupakan subindikator untuk perlindungan khusus anak 
penyandang disabilitas.
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Penentuan Bobot Tiap Klaster

Dalam penghitungan IPA-IPHA-IPKA, pembobotan dilakukan untuk tiap 
klaster sesuai dengan tingkat kepentingan suatu klaster terhadap klaster lain 
dalam mengukur capaian perlindungan anak. Apabila tiap klaster dianggap 
sama pentingnya, maka semua klaster akan memiliki bobot yang sama. 
Sebaliknya, bobot yang berbeda menggambarkan bahwa suatu klaster secara 
teoritis lebih penting atau secara statistik lebih signifikan dalam mengukur 
capaian perlindungan anak. Penentuan bobot merupakan tahapan yang 
krusial karena akan menentukan nilai indeks komposit dan peringkat tiap 
provinsi. 

Pembobotan klaster dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
statistik atau metode partisipatif. Metode statistik untuk pembobotan 
di antaranya: Principal Component Analysis (PCA), Benefit of the Doubt 
(BOD) dan Unobserved Components Models (UCM). Metode partisipatif 
di antaranya: Budget Allocation Process (BAP), pendapat pakar/publik, dan 
Analytic Hierarchy Process (AHP).

A. Principal Component Analysis (PCA)

Analisis faktor digunakan untuk mengelompokkan indikator yang memiliki 
karakteristik sama ke dalam satu klaster. Penentuan bobot dengan 
menggunakan analisis faktor didasari pada bobot dari matriks factor 
loadings. Matriks ini diperoleh setelah proses rotasi yang bertujuan untuk 
meminimalisir jumlah indikator dalam satu klaster. Bobot yang diperoleh 
dari analisis faktor bertujuan untuk mengkoreksi informasi yang tumpang 
tindih dari beberapa indikator yang saling terkait.

B. Benefit of the Doubt (BOD)

Benefit of the Doubt (BOD) adalah salah satu pengaplikasian Data 
Envelopment Analysis (DEA) yang memprioritaskan klaster dengan 
capaian tinggi. Dasar pemikiran dari BOD adalah capaian yang tinggi 
menggambarkan bahwa klaster itu dianggap penting dari sisi kebijakan 
yang telah diambil. Sebaliknya, klaster dengan capaian yang rendah 
menunjukkan tingkat kepentingannya relatif lebih rendah.

C. Unobserved Components Models (UCM)

Pembobotan dari UCM diperoleh dengan mengestimasi fungsi indikator 
menggunakan metode Maximum Likelihood. Indikator yang memiliki 
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korelasi paling tinggi dengan variabel dependen akan diberi bobot yang 
lebih tinggi dibandingkan indikator lain dengan korelasi yang rendah. 
Metode ini digunakan dalam Worldwide Governance Indicators (WGI).

D. Budget Allocation Process (BAP)

Dalam metode BAP, pembobotan didasarkan pada seberapa besar 
persentase anggaran yang dialokasikan untuk klaster tersebut. Semakin 
besar persentase alokasi anggaran, maka semakin tinggi bobot untuk 
klaster tersebut. Sebaliknya, semakin rendah anggaran yang dialokasikan 
untuk suatu klaster maka semakin rendah pula bobotnya.

E. Penilaian pakar/publik

Penentuan bobot berdasarkan penilaian pakar dilakukan dengan 
mengundang para pakar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dari 
berbagai bidang terkait perlindungan anak untuk memberikan tinjauan 
terkait kontribusi tiap klaster terhadap perlindungan anak. Sedangkan, 
penentuan bobot berdasarkan pendapat publik diperoleh dengan 
mengumpulkan opini publik terkait seberapa pentingnya suatu isu yang 
dijabarkan ke dalam indikator-indikator. Isu yang dianggap penting akan 
memperoleh bobot yang tinggi, sedangkan isu yang secara relatif tingkat 
kepentingannya rendah memperoleh bobot yang lebih rendah.

F. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) pada dasarnya digunakan untuk 
memperoleh prioritas berdasarkan penilaian preferensi. Penilaian 
preferensi tersebut diperoleh dengan membandingkan tingkat 
kepentingan sepasang indikator. Skala penilaian tingkat kepentingan 
indikator secara relatif berkisar antara 1 (sama penting) hingga 9 (jauh 
lebih penting). Bobot untuk tiap indikator diperoleh dengan menggunakan 
teknik eigen vector.

Penghitungan IPA dan IPHA menggunakan metode statistik Analisis Faktor 
untuk mendapatkan bobot tiap klaster. Namun, metode ini sepenuhnya 
didasari keberagaman data dan tanpa dasar kerangka teori. Sehingga, 
dilakukan penyesuaian bobot sesuai tingkat kepentingan klaster dengan 
mempertimbangkan pendapat para pakar. Bobot yang digunakan untuk tiap 
klaster IPA dan IPHA secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 
Tabel 2.3.
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Tabel 2. 2 Pembobotan Kluster IPA

Klaster Bobot Klaster IPA

1. Hak Sipil dan Kebebasan 20%

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 22%

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 18%

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan 
Budaya 18%

5. Perlindungan Khusus 22%

Total Bobot 100%

Tabel 2. 3 Pembobotan Kluster IPHA

Klaster Bobot Klaster 
IPHA

1. Hak Sipil dan Kebebasan 26%

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 28%

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 23%

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan 
Budaya 23%

Total Bobot 100%

Sementara itu, pembobotan indikator pembentuk IPKA menggunakan 
metode pembobotan yang seimbang (equal weighting) dimana tingkat 
kepentingan tiap indikator dalam perlindungan khusus anak dianggap sama. 
Bobot tiap indikator IPKA dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Pembobotan Indikator IPKA

Indikator Bobot Indikator 
IPKA

1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 25%

2.1 Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non 
disabilitas) yang pernah mengakses internet 12,5%

25%
2.2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 

Tahun (disabilitas/non disabilitas) 12,5%
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Tabel 2. 4 Pembobotan Indikator IPKA

Indikator Bobot Indikator 
IPKA

3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di 
bawah garis kemiskinan 25%

4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar 25%

Total Bobot 100%

Penghitungan IPA-IPHA-IPKA

Penghitungan IPA dan IPHA dilakukan dalam dua tahap, sedangkan 
penghitungan IPKA hanya satu tahap. Penghitungan IPA dan IPHA dimulai 
dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan indikator yang sudah 
dinormalisasi. Indeks klaster dihitung dengan bobot indikator yang sama 
(equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Persamaan 
yang digunakan untuk memperoleh indeks klaster IPA dan IPHA adalah sebagai 
berikut:

dimana

Indeks Kj : nilai indeks klaster ke-j

SXji : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi

nj : banyaknya indikator pada klaster ke-j

Kemudian, nilai IPA dan IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster 
dengan indeks klaster. Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA 
adalah sebagai berikut:

Sedangkan, persamaan untuk memperoleh IPHA adalah:
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dimana

IPA : Indeks Perlindungan Anak

IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak

Wj : Bobot klaster ke-j

Indeks Kj : nilai indeks klaster ke-j

Sementara itu, nilai IPKA diperoleh dengan mengalikan indikator yang 
sudah dinormalisasi dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk 
setiap indikator. Persamaan yang digunakan dalam penghitungan IPKA adalah 
sebagai berikut:

dimana

IPKA : Indeks Perlindungan Khusus Anak

Wj : Bobot indikator ke-i

SXj : nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi

Persamaan IPA, IPHA, dan IPKA di atas digunakan untuk menghitung IPA-
IPHA-IPKA pada level nasional dan provinsi.

2.2 Metodologi Proyeksi Indikator 

Dari 27 indikator yang tercakup dalam IPA-IPHA-IPKA, sebanyak 10 
indikator bersumber dari Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan 
(Susenas MSBP). Survei ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dimana data 
terakhir yang tersedia adalah tahun 2018 dan akan tersedia lagi pada tahun 
2021.
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Gambar 2. 2 Periode Survei Susenas MSBP

Oleh karena itu, untuk memperoleh angka tahun 2019, perlu dilakukan 
proyeksi pada 10 indikator tersebut. Indikator yang diproyeksikan adalah:

Tabel 2. 5 Indikator IPA-IPHA-IPA yang diproyeksikan

No. Indikator

X1.2
Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi 
perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat

X1.4
Persentase anak 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial 
kemasyarakatan di lingkungan sekitar

X1.5
Persentase anak usia 10-17 tahun ke atas yang ikut serta dalam kegiatan 
organisasi selain di tempat kerja/sekolah

X2.3 Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak

X2.4
Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua 
orang tua

X4.2
Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah 
dan warisan budaya Indonesia

X4.3
Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain 
bimbingan belajar)

X4.4
Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah 
mengikuti ekstrakurikuler

X4.5 Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni

X5.7 Persentase anak usia 5-17 tahun yang telantar
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Proyeksi indikator dilakukan secara independen pada level nasional dan 
masing-masing provinsi. Artinya, model proyeksi yang dipilih antar provinsi 
dan di level nasional dapat berbeda-beda sesuai dengan pola data yang 
cocok untuk masing-masing wilayah. Hasil proyeksi pada level nasional telah 
disepakati dan ditetapkan untuk penyusunan RPJMN 2020-2024, sehingga 
nilai proyeksi nasional tersebut dijadikan sebagai acuan dalam proyeksi pada 
level provinsi. 

Model Proyeksi

Terdapat banyak fungsi atau model yang digunakan dalam proyeksi, tetapi 
dalam proyeksi IPA ini dibatasi dengan menggunakan empat model yang 
paling umum digunakan, yaitu Linear, Eksponensial, Logaritma, dan Power.

1. Model Linear. Model ini cocok digunakan untuk indikator yang 
pertumbuhannya dari tahun ke tahun cenderung konstan. Persamaan 
untuk model linear adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Ilustri grafik model linear naik (a) dan turun (b)

2. Model Eksponensial. Model ini cocok digunakan untuk indikator 
yang pertumbuhannya di awal lambat, tetapi seiring berjalannya 
waktu pertumbuhannya semakin meningkat tajam, atau indikator 
yang penurunannya tajam di awal, tetapi seiring berjalannya waktu 
penurunannya semakin landai. Persamaan untuk model eksponensial 
adalah sebagai berikut:

3. Model Logaritma Natural. Model ini cocok digunakan untuk indikator 
yang pertumbuhannya di awal cepat, tetapi seiring berjalannya waktu 
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pertumbuhannya semakin lambat. Persamaan untuk model logaritma 
natural adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Ilusti grafik model eksponensial dan model  
regresi logaritma natural

4. Model Power. Model power dapat menyerupai model linear, eksponensial, 
maupun logaritma, tergantung dari nilai konstanta. Persamaan untuk 
model Power adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5 Ilustrasi grafi model power

Kriteria Pemilihan Model Terbaik secara Statistik

Banyak ukuran statistik yang dapat digunakan untuk menilai seberapa 
baik model yang dibangun berdasarkan data yang kita punya. Dalam proyeksi 
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IPA, ukuran statistik yang digunakan adalah Mean Absolute Percent Forecast 
Error (MAPE) dan R-squared statistic ( . 

1. Mean Absolute Percent Forecast Error (MAPE), merupakan ukuran 
ketepatan yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan 
data asli ( ) dengan data hasil proyeksi ( ). Sehingga, semakin kecil 
nilai MAPE artinya semakin baik model tersebut.

dimana:

= data sesungguhnya tahun ke-i

= data hasil proyeksi tahun ke-i

= banyaknya tahun dasar proyeksi

2.	 R-squared	statistic ( , merupakan ukuran untuk melihat seberapa 
dekat data asli ( ) dengan data hasil proyeksi ( ). Nilai  berkisar 
antara 0-1. Semakin besar nilai  artinya semakin baik model tersebut 
karena data hasil proyeksi semakin mendekati data sesungguhnya.

Dimana:

 = data sesungguhnya tahun ke-i

 = data hasil modeling tahun ke-i

 = rata-rata data sesungguhnya

= banyaknya tahun dasar proyeksi

Interpolasi Hasil Proyeksi

Dalam IPA-IPHA-IPKA, terdapat 10 indikator yang datanya tidak 
tersedia setiap tahun, dimana sebanyak 8 indikator tersedia 3 tahunan 
dan 2 indikator sisanya memiliki lag 6 tahun. Apabila data yang tersedia 
adalah data 3 tahunan, maka angka proyeksi yang akan diperoleh adalah 
proyeksi untuk kelipatan tiga tahun ke depan.
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3 Prorata Hasil Proyeksi 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proyeksi indikator dilakukan secara independen 

pada level nasional dan masing-masing provinsi. Akibatnya, ketika hasil proyeksi tiap provinsi 
diagregatkan belum tentu konsisten dengan hasil proyeksi yang dipilih untuk level nasional 
yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan prorata, yakni metode 
statistik yang dapat menjaga konsistensi antara nilai agregat provinsi dengan nilai nasional 
dengan mendistribusikan nilai secara proporsional terhadap hasil proyeksi di level provinsi 
yang telah dipilih sebelumnya. Sebagai contoh, Tabel 2.6 merupakan perbandingan hasil 
sebelum dan sesudah prorata untuk indikator “Persentase Balita yang Mendapatkan 
Pengasuhan Tidak Layak” dimana target nasional yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 
3,68 persen. 

???                     ???                     ??? 
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Jika lag data adalah 6 tahun, maka hasil proyeksi yang didapatkan 
juga untuk kelipatan 6 tahun ke depan.
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interpolasi. Interpolasi adalah memperkirakan nilai di antara dua titik 
data yang dapat menghubungkan kedua titik data tersebut. Dalam IPA-
IPHA-IPKA, teknik interpolasi yang digunakan adalah model terbaik untuk 
indikator tersebut dari keempat model yang dicoba dalam proyeksi.
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???                     ???                     ??? 

2.3 Prorata Hasil Proyeksi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proyeksi indikator dilakukan secara 
independen pada level nasional dan masing-masing provinsi. Akibatnya, ketika 
hasil proyeksi tiap provinsi diagregatkan belum tentu konsisten dengan hasil 
proyeksi yang dipilih untuk level nasional yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan prorata, yakni metode statistik yang dapat 
menjaga konsistensi antara nilai agregat provinsi dengan nilai nasional dengan 
mendistribusikan nilai secara proporsional terhadap hasil proyeksi di level 
provinsi yang telah dipilih sebelumnya. Sebagai contoh, Tabel 2.6 merupakan 
perbandingan hasil sebelum dan sesudah prorata untuk indikator “Persentase 
Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak” dimana target nasional 
yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 3,68 persen.
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Tabel 2.6 Contoh Perbandingan Hasil Proyeksi Sebelum dan Sesudah Prorata 
Indikator Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak

Provinsi
Hasil Proyeksi

Sebelum Prorata Sesudah Prorata

11 Aceh 2,39 2,65

12 Sumatera Utara 4,27 4,51

13 Sumatera Barat 1,00 1,24

14 Riau 1,31 1,69

15 Jambi 3,66 3,71

16 Sumatera Selatan 3,77 4,37

... ... ...

81 Maluku 7,20 7,28

82 Maluku Utara 8,94 9,04

91 Papua Barat 3,74 3,77

94 Papua 3,54 3,57

INDONESIA (Agregat Provinsi) 3,54 3,68

INDONESIA (Target yang Ditetapkan) 3,68

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan prorata, nilai 
nasional yang diperoleh dari agregrat hasil proyeksi provinsi sebesar 3,54 
persen. Angka tersebut lebih rendah dari target nasional tahun 2019 
yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 3,68 persen. Agar 
agregat provinsi konsisten dengan target nasional yang telah ditetapkan, 
perlu dilakukan prorata dengan cara menaikkan nilai provinsi secara 
proporsional terhadap hasil proyeksi di level provinsi yang telah dipilih 
sebelumnya. Setelah dilakukan prorata, terlihat bahwa nilai nasional 
yang diperoleh dari agregrat hasil proyeksi provinsi sama dengan target 
nasional tahun 2019 yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebesar 3,68 
persen.
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BAB 3 
HASIL IPA, IPHA, DAN IPKA 2018-2019

3.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa hal yang menjadi pondasi utama dalam perlindungan anak dan 
saling terkait satu dengan lainnya, yakni anak itu sendiri, orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Implementasi 
dari perlindungan anak merupakan wujud pemenuhan hak-hak anak yang 
menjamin terpenuhinya kebutuhan anak untuk dapat bertahan hidup, 
berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak 
di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dari rendahnya 
kesejahteraan dan perlindungan anak yang cenderung menimbulkan tindak 
kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak 
kurang yodium, dan anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan 
hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Padahal kita 
sadar, pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak-anak. 
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Oleh karenanya, sudah selayaknya kita turut andil untuk memastikan 
bahwa seluruh hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, kita dapat 
mewujudkan jejak sejak dini dalam rangka mencetak manusia Indonesia yang 
dapat berkontribusi secara maksimal, baik secara sosial maupun ekonomi bagi 
keberlangsungan pembangunan di negeri ini. Menyadari hal tersebut, Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat menekankan pada keadilan dan 
kesetaraan: tujuan pembangunan global hanya dapat dicapai jika tujuan 
tersebut juga berlaku bagi semua anak di mana saja. Ini berarti kesejahteraan 
anak hari ini merupakan penanda kemajuan penting dalam proses pencapaian 
SDGs.

Gambar 3.1 Capaian Indeks Perlindungan Anak Indonesia, 2018-2019
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Salah satu ukuran yang mampu menggambarkan upaya perlindungan 
anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian terkait 
serta masyarakat terlihat melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Capaian IPA 
Indonesia pada tahun 2018 sebesar 62,72, sebagaimana yang tersaji pada 
Gambar 3.1. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di 
Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras dari seluruh 
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang 
optimal. 

Nilai capaian tertinggi pada IPA 2018 ditopang oleh klaster lingkungan 
keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 73,60, sedangkan capaian 
terendah ditopang oleh klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya sebesar 48,69. Nilai capaian antar klaster menghasilkan 
kesenjangan yang cukup tinggi dan terlihat nyata antara klaster tertinggi 
(lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif) dengan klaster terendah 
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(pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya), yaitu mencapai 
24,91 poin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya percepatan capaian yang 
dilakukan pada masing-masing klaster belum merata, sehingga dibutuhkan 
koordinasi yang baik antara pemerintah, kementerian/lembaga terkait, dan 
peran serta masyarakat agar nilai capaian dapat meningkat secara bersama-
sama. 

Selanjutnya, untuk capaian IPA 2019 mengalami peningkatan menjadi 
66,26 dan terdapat sedikit perbedaan dibandingkan dengan kondisi 2018. 
Klaster perlindungan khusus mengungguli klaster lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif dan menempati posisi tertinggi dengan nilai capaian 
sebesar 75,24. Sedangkan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya masih menempati posisi terendah dengan nilai capaian 
sebesar 51,28. Meskipun demikian, capaian seluruh klaster pada tahun 2019 
ini relatif mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya terkait 
perlindungan anak yang telah diimplementasikan dalam program/kebijakan 
menunjukkan hasil yang baik. Diharapkan, capaian tersebut akan semakin 
meningkat antar waktu dengan akselerasi pertumbuhan yang seimbang antar 
klasternya.

Tabel 3.1 Capaian Nilai Masing-Masing Klaster Perlindungan Anak dan 
Perubahannya, 2018-2019

Klaster Perlindungan Anak 2018 2019 Delta 
Pertumbuhan

% 
Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)

Hak Sipil dan Kebebasan 51,78 54,81 3,03 5,86

Lingkungan Keluarga dan 
Pengasuhan Alternatif 73,60 74,24 0,64 0,87

Kesehatan Dasar dan 
Kesejahteraan 65,21 73,22 8,01 12,28

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 
Luang dan Kegiatan Budaya 48,69 51,28 2,59 5,32

Perlindungan Khusus 71,22 75,24 4,02 5,64

IPA 62,72 66,26 3,54 5,64
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Capaian IPA pada kurun waktu 2018-2019 mengalami peningkatan 
nilai sebesar 3,54 poin atau sekitar 5 persen (dari 62,72 menjadi 66,26), 
sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1. Perubahan positif ini diikuti oleh seluruh 
klaster penyusun IPA. Sayangnya, masing-masing klaster memiliki akselerasi 
pertumbuhan yang berbeda-beda, dimana klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan 
klaster lainnya (12,28 persen) dan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan 
alternatif mengalami pertumbuhan yang relatif rendah (0,87 persen). 

Yang cukup menarik perhatian adalah fenomena yang terdapat pada 
klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada kurun waktu 
2018-2019, klaster tersebut menghasilkan nilai capaian yang cukup baik 
dibandingkan klaster lainnya, bahkan sempat menempati capaian tertinggi 
pada tahun 2018. Akan tetapi, pertumbuhan yang dihasilkan tidak lebih tinggi 
dari klaster lainnya, bahkan menempati posisi paling rendah (0,87 persen). 
Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua untuk tidak terlena 
dengan capaian yang diraih, artinya meskipun capaian pada klaster ini sudah 
cukup baik dan relatif tinggi diantara klaster lainnya, upaya untuk melakukan 
gerakan atau program perlindungan anak melalui klaster lingkungan keluarga 
dan pengasuhan alternatif harus makin digiatkan. Dengan demikian, pada 
beberapa tahun mendatang nilai IPA dapat lebih ditingkatkan dan dapat 
mencapai target yang diharapkan.

 Selain ditopang oleh lima klaster penyusun IPA, capaian IPA 
Indonesia pada rentang tahun 2018-2019 merupakan agregat dari capaian 
seluruh provinsi, sebagaimana Gambar 3.2. Selama dua tahun berturut-turut, 
DI Yogyakarta (tahun 2018 = 78,66; tahun 2019 = 81,71) , DKI Jakarta (tahun 
2018 = 72,49; tahun 2019 = 76,82), dan Bali (tahun 2018 = 72,17; tahun 2019 
= 73,99) menempati tiga provinsi dengan capaian IPA tertinggi. Sedangkan 
untuk tiga provinsi dengan capaian IPA terendah pada 2018 ditempati oleh 
Papua (42,41), Nusa Tenggara Timur (47,68) dan Papua Barat (50,51). Hasil 
yang tidak berbeda jauh juga terjadi pada tahun 2019, dimana Papua dan 
Nusa Tenggara Timur masih menduduki dua posisi terendah. Secara lebih 
rinci, tiga provinsi dengan capaian IPA 2019 terendah yaitu Papua (46,20), 
Nusa Tenggara Timur (51,15) dan Sulawesi Tenggara (53,56). Meski demikian, 
terlihat adanya perubahan positif dari masing-masing provinsi tersebut yang 
dipertegas melalui peningkatan capaian IPA. 
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Hal yang patut kita sadari dan benahi adalah masih tingginya disparitas 
yang terjadi antara provinsi dengan capaian IPA tertinggi dan terendah, 
demikian juga yang terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan 
Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari dominasi provinsi-provinsi di wilayah 
KBI dalam menempati capaian di atas angka nasional, sedangkan capaian di 
bawah angka nasional ditempati oleh provinsi-provinsi yang berada di wilayah 
KTI. Dengan demikian, upaya untuk mengimplementasikan program maupun 
kebijakan perlindungan anak dapat lebih digiatkan lagi pada wilayah KTI 
dengan melakukan koordinasi secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi 
sampai kabupaten/kota. 

Gambar 3.2 Capaian Indeks Anak Menurut Provinsi, 2018-2019
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Disparitas tersebut berimbas terhadap capaian dari masing-masing provinsi, dimana 

komposisi provinsi yang memiliki capaian IPA di atas nasional pada tahun 2018 sebanyak 13 
provinsi, sedangkan pada tahun 2019 berkurang menjadi 11 provinsi. Provinsi dengan 
capaian IPA di atas angka nasional pada tahun 2018, yaitu : DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 
Jawa Barat, Aceh, Banten, Riau dan Sumatera Utara. Selanjutnya, pada tahun 2019 komposisi 
provinsi dengan capaian IPA di atas angka nasional kurang lebih sama dengan kondisi tahun 
2018, hanya saja berkurang Sulawesi Utara dan Riau yang capaian IPA nya berada di bawah 
angka nasional. 

Disparitas tersebut berimbas terhadap capaian dari masing-masing 
provinsi, dimana komposisi provinsi yang memiliki capaian IPA di atas 
nasional pada tahun 2018 sebanyak 13 provinsi, sedangkan pada tahun 2019 
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berkurang menjadi 11 provinsi. Provinsi dengan capaian IPA di atas angka 
nasional pada tahun 2018, yaitu : DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan 
Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 
Jawa Barat, Aceh, Banten, Riau dan Sumatera Utara. Selanjutnya, pada tahun 
2019 komposisi provinsi dengan capaian IPA di atas angka nasional kurang 
lebih sama dengan kondisi tahun 2018, hanya saja berkurang Sulawesi Utara 
dan Riau yang capaian IPA nya berada di bawah angka nasional.

Tabel 3.2 Capaian IPA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi IPA 2018 IPA 2019
Delta 

Pertumbuhan
% 

Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 63,77 67,15 3,38 5,30

Sumatera Utara 57,50 61,70 4,20 7,30

Sumatera Barat 62,06 65,65 3,60 5,79

Riau 63,11 64,31 1,20 1,90

Jambi 62,54 64,20 1,65 2,65

Sumatera Selatan 60,45 64,04 3,59 5,94

Bengkulu 61,89 65,38 3,49 5,63

Lampung 59,41 63,47 4,06 6,84

Kepulauan Bangka Belitung 65,97 67,67 1,70 2,58

Kepulauan Riau 72,11 73,44 1,33 1,84

DKI Jakarta 72,49 76,82 4,33 5,97

Jawa Barat 63,80 67,33 3,53 5,53

Jawa Tengah 66,51 70,23 3,72 5,59

DI Yogyakarta 78,66 81,71 3,05 3,88

Jawa Timur 67,92 71,80 3,87 5,70

Banten 63,60 68,71 5,11 8,03

Bali 72,17 73,99 1,82 2,52

Nusa Tenggara Barat 58,73 61,84 3,12 5,31

Nusa Tenggara Timur 47,68 51,15 3,48 7,29

Kalimantan Barat 56,19 57,85 1,66 2,96
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Tabel 3.2 Capaian IPA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi IPA 2018 IPA 2019
Delta 

Pertumbuhan
% 

Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)

Kalimantan Tengah 55,79 59,79 3,99 7,16

Kalimantan Selatan 62,69 65,11 2,42 3,86

Kalimantan Timur 68,33 70,93 2,59 3,80

Kalimantan Utara 61,50 63,11 1,61 2,62

Sulawesi Utara 63,07 65,62 2,56 4,06

Sulawesi Tengah 54,95 57,91 2,96 5,38

Sulawesi Selatan 57,53 59,62 2,10 3,65

Sulawesi Tenggara 51,05 53,56 2,51 4,92

Gorontalo 57,03 60,18 3,15 5,53

Sulawesi Barat 53,77 58,18 4,41 8,19

Maluku 52,91 56,96 4,04 7,64

Maluku Utara 52,83 56,43 3,60 6,81

Papua Barat 50,51 59,24 8,73 17,28

Papua 42,41 46,20 3,78 8,92

Indonesia 62,72 66,26 3,54 5,64

Jika diperhatikan dengan seksama, seluruh provinsi sebenarnya 
menunjukkan adanya perubahan ke arah yang positif dalam upaya 
perlindungan anak. Namun, peningkatan pertumbuhan yang dicapai belum 
mampu mengimbangi capaian nasional, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2. 
Apalagi jika kita lihat pada beberapa provinsi yang ada di wilayah KTI, meskipun 
pertumbuhan mereka cukup baik, sayangnya capaian awal yang diperoleh 
relatif rendah. Akhirnya, memang harus diakui masih diperlukan upaya keras 
untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan agar upaya perlindungan anak 
bisa memperoleh capaian mendekati rata-rata nasional. Dengan demikian, 
disparitas antar provinsi dapat ditekan seminimal mungkin.
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3.2 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Setiap orang memiliki hak asasi tidak terkecuali anak. Sebegitu pentingnya 
hak anak hingga beberapa negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa menyepakati dan menyetujui adanya Konvensi Hak-hak Anak 
pada tanggal 20 November 1989. Dalam konvensi tersebut, setiap negara 
yang mengadopsi konvensi tersebut menjanjikan hak yang sama untuk semua 
anak. Konvensi tersebut mengatur segala hal yang dapat dilakukan oleh negara 
agar anak-anak dapat terpenuhi segala haknya termasuk hak untuk sehat, 
bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, serta diperlakukan dengan 
adil. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi Konvensi PBB 
tersebut. Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah 
dengan membuat suatu kebijakan terkait hak anak yaitu Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang 
tersebut dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya 
oleh orang tua dan keluarga tetapi juga oleh masyarakat, negara, pemerintah, 
dan pemerintah daerah. 

Untuk dapat melihat dan mengukur sudah sejauh mana pemenuhan hak 
anak di Indonesia, maka digunakan satu ukuran yaitu Indeks Pemenuhan Hak 
Anak (IPHA). Capaian IPHA Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. IPHA pada tahun 2018 mencapai 60,27 dan naik menjadi 
63,27 pada tahun 2019. Kenaikan IPHA pada rentang tahun 2018-2019 
mencapai 3,40 poin. Kenaikan tersebut terbilang baik namun perlu adanya 
peningkatan nyata agar pada tahun 2024 dapat memenuhi target RPJMN yang 
telah ditetapkan.
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Gambar 3.3 Capaian Indeks Pemenuhan Hak Ana, 2018-2019
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Gambar 3. 3 Capaian Indeks Pemenuhan Hak Ana, 2018-2019 

Sumber: BPS, diolah 
Klaster dengan capaian tertinggi penyusun IPHA tahun 2019 adalah klaster lingkungan 

keluarga dan pengasuhan alternatif dengan capaian sebesar 74,24. Klaster ini juga 
merupakan klaster dengan nilai tertinggi pada tahun 2018.  Meskipun memiliki nilai yang 
tertinggi tapi kenaikan nilai klaster ini dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya sebesar 0,64 
poin. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak sehingga 
bisa lebih dimaksimalkan lagi fungsinya untuk dapat memenuhi hak anak khususnya terkait 
pengasuhan. Sedangkan klaster dengan nilai terendah pada tahun 2019 adalah klaster 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan nilai 51,28. Tahun 2018, 
klaster tersebut juga merupakan klaster dengan nilai terendah dibandingkan dengan klaster 
lain penyusun IPHA. Namun demikian, kenaikan nilai klaster pendidikan, pemanfaatan waktu 
luang dan kegiatan budaya lebih besar dibandingkan klaster lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif yaitu sebesar 2,59 poin. Di sisi lain, klaster dengan kenaikan yang 
paling tinggi dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah klaster kesehatan dasar dan 
kesejahteraan yaitu sebesar 8,01 poin. 

Tabel 3. 3 Capaian Nilai Masing-Masing Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perubahannya, 

Klaster 2018 2019 
Delta 

Perubahan 
% 

Perubahan 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Hak Sipil dan Kebebasan 51,78 54,81 3,03 5,86 
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif 

73,60 74,24 0,64 0,87 

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 65,21 73,22 8,01 12,28 
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 
Kegiatan Budaya 

48,69 51,28 2,59 5,32 

IPHA 60,27 63,67 3,40 5,64 

Sumber: BPS, diolah

Klaster dengan capaian tertinggi penyusun IPHA tahun 2019 adalah klaster 
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan capaian sebesar 
74,24. Klaster ini juga merupakan klaster dengan nilai tertinggi pada tahun 
2018. Meskipun memiliki nilai yang tertinggi tapi kenaikan nilai klaster ini 
dari tahun 2018 ke tahun 2019 hanya sebesar 0,64 poin. Lingkungan keluarga 
merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak sehingga bisa lebih 
dimaksimalkan lagi fungsinya untuk dapat memenuhi hak anak khususnya 
terkait pengasuhan. Sedangkan klaster dengan nilai terendah pada tahun 
2019 adalah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya dengan nilai 51,28. Tahun 2018, klaster tersebut juga merupakan 
klaster dengan nilai terendah dibandingkan dengan klaster lain penyusun 
IPHA. Namun demikian, kenaikan nilai klaster pendidikan, pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya lebih besar dibandingkan klaster lingkungan 
keluarga dan pengasuhan alternatif yaitu sebesar 2,59 poin. Di sisi lain, klaster 
dengan kenaikan yang paling tinggi dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu sebesar 8,01 poin.
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Tabel 3. 3 Capaian Nilai Masing-Masing Klaster Pemenuhan  
Hak Anak dan Perubahannya,

Klaster 2018 2019 Delta 
Perubahan

% 
Perubahan

(1) (2) (3) (4) (5)

Hak Sipil dan Kebebasan 51,78 54,81 3,03 5,86

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif

73,60 74,24 0,64 0,87

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 65,21 73,22 8,01 12,28

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 
Luang dan Kegiatan Budaya

48,69 51,28 2,59 5,32

IPHA 60,27 63,67 3,40 5,64

Sumber: BPS, diolah

Untuk melihat keterbandingan wilayah, peringkat lima provinsi dengan 
nilai IPHA tertinggi secara nasional pada tahun 2019 yaitu DI.Yogyakarta 
(82,03), Bali (75,30), DKI Jakarta (74,48), Kepulauan Riau (70,67), dan Jawa 
Timur (69,68). Dibandingkan pada tahun 2018, lima besar provinsi tersebut 
tidak banyak berubah, hanya terdapat satu provinsi yang mengalami 
pergeseran peringkat yaitu Kalimantan Timur yang pada tahun 2018 berada di 
peringkat 5 tertinggi dengan nilai 65,56 tergeser oleh Jawa Timur pada tahun 
2019. Lima besar provinsi tersebut semua berada di wilayah barat Indonesia. 
Hal ini menunjukkan capaian pemenuhan hak anak di wilayah barat Indonesia 
lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia tengah ataupun timur.
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Gambar 3. 4 Capaian IPHA menurut Provinsi, 2018-2019

Sumber: BPS, diolah

Sedangkan lima provinsi dengan nilai IPHA terendah pada tahun 2019 
yaitu Papua (46,97), Nusa Tenggara Timur (49,26), Maluku Utara (50,69), 
Maluku (51,54), dan Sulawesi Tenggara (52,08). Kelima provinsi tersebut tidak 
banyak berubah posisi peringkatnya dibandingkan tahun 2018. Hanya Provinsi 
Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara saja yang bertukar posisi. Sebelumnya 
Sulawesi Tenggara berada di posisi 3 terbawah pada tahun 2018, dan naik 
menjadi peringkat 5 dari bawah pada tahun 2019.
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Tabel 3. 4 Capaian IPHA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi IPHA 
2018

IPHA 
2019

Delta 
Pertumbuhan

% 
Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 60,28 63,69 3,41 5,65
Sumatera Utara 55,77 58,93 3,17 5,68
Sumatera Barat 60,64 64,23 3,59 5,92
Riau 58,72 61,29 2,57 4,37
Jambi 60,01 61,72 1,71 2,85
Sumatera Selatan 57,96 60,48 2,52 4,34
Bengkulu 58,83 61,85 3,02 5,14
Lampung 58,15 61,05 2,90 4,99
Kepulauan Bangka 
Belitung

61,92 64,11 2,19 3,54

Kepulauan Riau 68,12 70,67 2,55 3,75
DKI Jakarta 71,55 74,48 2,93 4,09
Jawa Barat 60,61 64,17 3,57 5,88
Jawa Tengah 64,97 68,71 3,75 5,77
DI Yogyakarta 78,54 82,03 3,50 4,45
Jawa Timur 65,43 69,68 4,25 6,50
Banten 60,31 64,28 3,97 6,58
Bali 72,30 75,30 3,00 4,15
Nusa Tenggara Barat 56,64 60,33 3,69 6,52
Nusa Tenggara Timur 46,87 49,26 2,39 5,09
Kalimantan Barat 50,76 53,70 2,95 5,80
Kalimantan Tengah 52,80 55,80 3,01 5,70
Kalimantan Selatan 58,96 61,14 2,19 3,71
Kalimantan Timur 65,56 68,39 2,83 4,32
Kalimantan Utara 56,76 59,29 2,53 4,45
Sulawesi Utara 58,94 63,30 4,37 7,41
Sulawesi Tengah 52,41 55,55 3,14 5,99
Sulawesi Selatan 54,54 58,07 3,53 6,46
Sulawesi Tenggara 47,91 52,08 4,18 8,72
Gorontalo 56,60 60,24 3,64 6,44
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Tabel 3. 4 Capaian IPHA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi IPHA 
2018

IPHA 
2019

Delta 
Pertumbuhan

% 
Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)

Sulawesi Barat 50,06 53,15 3,10 6,18
Maluku 48,12 51,54 3,42 7,10
Maluku Utara 48,38 50,69 2,31 4,78
Papua Barat 49,71 53,56 3,85 7,75
Papua 43,68 46,97 3,29 7,54

Indonesia 60,27 63,67 3,41 5,65
Sumber: BPS, diolah

Selama kurun waktu tahun 2018 ke tahun 2019, seluruh provinsi 
sebenarnya menunjukkan adanya perubahan ke arah yang positif dalam upaya 
pemenuhan hak anak. Namun, peningkatan pertumbuhan yang dicapai tidak 
semua provinsi mampu mengimbangi capaian nasional, sebagaimana tersaji 
pada Tabel 3.4. Jika dilihat kembali, terdapat beberapa provinsi di wilayah 
timur Indonesia memiliki pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2019, 
tetapi memang capaian yang diperoleh pada tahun 2018 sudah relatif rendah. 
Perlu adanya upaya keras untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan agar 
upaya pemenuhan hak anak bisa memperoleh capaian mendekati rata-
rata nasional. Dengan demikian, ketimpangan antar provinsi dapat ditekan 
seminimal mungkin.

3.3 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan 
peran strategis dalam pembangunan di masa yang akan datang. Untuk itu, 
pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, baik fisik, mental, 
atau sosial sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan 
optimal menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Dalam ketentuan Pasal 28B Ayat 
2 UUD Tahun 1945 diatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
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Perlindungan anak merupakan salah satu isu penting dan menjadi 
perhatian pemerintah mengingat masih banyak anak di Indonesia yang 
menghadapi permasalahan antara lain kemiskinan, fenomena pekerja anak, 
dan kekerasan. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan bagi anak untuk 
tumbuh dan berkembang normal baik secara fisik, mental, maupun sosial. 
Kebutuhan terhadap data dan informasi mengenai tingkat perlindungan anak 
merupakan bagian dari upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Untuk memonitor capaian perlindungan khusus anak, maka disusunlah Indeks 
Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang akan digunakan lebih lanjut sebagai 
dasar pembuat kebijakan terhadap perlindungan anak secara khusus.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, IPKA merupakan 
bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang disusun dari Klaster 
Perlindungan Khusus. Klaster tersebut terdiri dari 5 (lima) indikator yang 
meliputi persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja, rasio anak umur 
5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet, rasio 
anak umur 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah, 
persentase anak umur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan 
persentase anak umur 5-17 tahun yang telantar. 
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Gambar 3. 5 NIlai Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di 
Indonesia, 2018-2019
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IPHA lebih rendah dari angka nasional, namun IPKA lebih tinggi dari angka nasional. Kuadran 
III menunjukkan provinsi dengan IPKA dan IPHA yang lebih rendah dari angka nasional. 
Sementara itu, Kuadran IV memperlihatkan provinsi dengan IPKA yang lebih rendah dari 
angka nasional namun IPHA-nya lebih tinggi angka nasional. 

Gambar 3. 8 Keterkaitan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan Indeks Penenuhan 
Hak Anak (IPHA), 2018 

 

Gambar 3. 9 Keterkaitan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan Indeks Penenuhan 
Hak Anak (IPHA), 2019 

Tingkat perlindungan pada anak di Indonesia mengalami sejumlah 
perkembangan. Angka IPKA tahun 2019 mencapai 77,03, meningkat dari 
tahun sebelumnya yang sebesar 73,98 atau dengan kata lain, terdapat 
perubahan positif sebesar 3,05 poin (Gambar 3.5). Berdasarkan hal tersebut, 
dapat dinyatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan kinerja dalam upaya 
perlindungan khusus anak, meskipun tetap memerlukan upaya lebih guna 
mencapai hasil yang optimal.
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Gambar 3. 6 Nilai Penyusun Indikator IPKA, 2018-2019
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Pengelompokkan provinsi dalam empat kuadran menunjukkan kecenderungan 

hubungan positif antara IPHA dan IPKA. Hipotesis yang menyatakan IPHA yang tinggi akan 
menghasilkan IPKA yang tinggi dan begitu pula sebaliknya ditunjukkan dengan sebagian besar 
provinsi di Indonesia berada pada kuadran I dan III. Adapun terdapat inkosistensi dalam 
pemenuhan hak anak dengan perlindungan khusus anak pada provinsi di kuadran II dan IV 
memerlukan kajian tersendiri. Sebagai contoh adalah Bali yang semula berada pada kuadran I 
pada tahun 2018 menjadi berada pada kuadran II pada tahun 2019, yang berarti tingkat IPKA 
lebih rendah dari angka nasional, namun tingkat IPHA lebih tinggi dari angka nasional. 
Rendahnya rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses 
internet menjadi salah satu penyebab capaian IPKA di Bali lebih rendah dibanding IPKA 
nasional. 

 

3.4 Capaian Indikator pada IPA, IPHA dan IPKA 2018-2019 

1. Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan 
Klaster ini memuat beberapa hak anak yang wajib dilindungi pelaksanaannya, yaitu:  

hak atas identitas, hak perlindungan identutas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, 
hak berpikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, 
hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, dan hak bebas dari 
penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia.  

Untuk mengakomodasi hak-hak tersebut, terdapat lima indikator yang menjadi 
penyusun dari klaster hak sipil dan kebebasan, yaitu: anak berusia  0-17 tahun yang memiliki 
akta kelahiran, anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi 
perpustakaan/memanfaatkan TBM, anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan 

Secara umum, kinerja dalam upaya perlindungan khusus anak dijelaskan 
melalui 5 (lima) indikator penyusun IPKA sebagaimana disajikan pada Gambar 
3.6. Adanya peningkatan perlindungan khusus anak Indonesia tercermin melalui 
perbaikan dari pencapaian beberapa indikator, yakni meningkatnya rasio anak 
usia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet 
dan meningkatnya rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang 
sedang bersekolah, serta penurunan pada beberapa indikator negatif, yaitu 
persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, persentase anak berumur 
0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan persentase anak usia 
5-17 tahun yang telantar.

Gambar 3.7 Capaian IPKA Menurut Provinsi, 2018-2019
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internet, anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di 
lingkungan sekitar dan anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi 
selain ditempat kerja atau sekolah. Perubahan dari kelima indikator penyusun klaster ini 
selama kurun waktu 2018-2019 terhadap target nasional akan ditampilkan sebagai berikut. 

 
Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran 

Amanat dari UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum". Selain itu Pasal 28 D ayat (4) menyatakan, "setiap orang berhak 
atas status kewarganegaraan". Hal ini  sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 7 yang 
menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai Hak atas kewarganegaraan dan didaftarkan 
segera setelah kelahirannya. Bahkan menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) target ke 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dengan 
bertujuan untuk menguatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan 
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, serta membangun lembaga yang 
efektif dan akuntabel di seluruh tingkatan. Hal ini termasuk menjamin agar semua anak 
terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, negara memastikan bahwa 
seluruh anak Indonesia memiliki akta kelahiran.  

Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh 
beragam pelayanan di masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status 
kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, keperluan memasuki 
dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, 
melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, 
mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan 
lain lain. 

 

Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami 
perubahan yang cukup baik, dimana persentasenya naik sebesar 2,46 persen poin menjadi 
86,01 persen pada tahun 2019. Capaian tersebut sudah melampaui target nasional pada 
tahun 2019 yaitu sebesar 85 persen.  
 
Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Pernah Mengunjungi Perpustakaan/ Memanfaatkan 
TBM 

Perpustakaan merupakan salah satu media belajar anak guna memperluas dan 
memperdalam ilmu pengetahuan yang diperlukan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun 
yang akan datang. Hadirnya perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca anak, 
mengingat sarana tersebut merupakan bagian dari pengembangan Pusat Informasi Sahabat 
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Selanjutnya, informasi mengenai pencapaian perlidungan khusus anak 
pada tiap provinsi di Indonesia pada periode 2018-2019 disajikan pada 
Gambar 3.7. Dapat dilihat bahwa terdapat variasi pencapaian IPKA antar 
provinsi. Semakin tinggi nilai IPKA berarti semakin baik kondisi perlindungan 
khusus anak di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, dari 34 provinsi di 
Indonesia, terdapat tiga provinsi dengan capaian IPKA tertinggi yaitu 
Kepulauan Riau (86,71), Kalimantan Timur (81,79) dan Kepulauan Bangka 
Belitung (81,61). Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPKA terendah yakni 
Papua (33,76), Nusa Tenggara Timur (51,36), dan Papua Barat (57,06). Pada 
tahun 2019, terdapat perubahan komposisi tiga besar provinsi dengan DKI 
Jakarta (87,78) dan Banten (85,98) mampu menduduki peringkat pertama 
dan kedua nilai IPKA tertinggi, dan Kepulauan Riau (86,71) turun ke peringkat 
ketiga. Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung dari yang semula 
menduduki peringkat kedua dan ketiga pada tahun 2018, turun menjadi 
peringkat keempat dan kelima. Sedangkan dua provinsi dengan capaian IPKA 
terendah pada tahun 2019 yaitu Papua (38,31), Nusa Tenggara Timur (57,84) 
tetap berada pada peringkat pertama dan kedua terbawah selama dua tahun 
berturut-turut diikuti Sulawesi Tenggara (62,07) yang turun menjadi peringkat 
ketiga terbawah. Sementara itu, Papua Barat yang sebelumnya menduduki 
peringkat ketiga terbawah, pada tahun 2019 telah mengalami perkembangan 
dengan keluar dari kelompok tiga terbawah, walaupun besaran IPKA masih di 
bawah angka nasional.

Tabel 3.5 Capaian IPKA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi IPKA 
2018

IPKA 
2019

Delta 
Pertumbuhan

% 
Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 74,87 78,50 3,63 4,85

Sumatera Utara 65,02 70,52 5,50 8,46

Sumatera Barat 71,96 74,79 2,83 3,94

Riau 80,25 78,05 -2,20 -2,74

Jambi 74,62 76,73 2,11 2,82

Sumatera Selatan 71,40 76,62 5,22 7,31

Bengkulu 72,56 76,93 4,37 6,02
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Tabel 3.5 Capaian IPKA Menurut Provinsi dan Perubahannya, 2018-2019

Provinsi IPKA 
2018

IPKA 
2019

Delta 
Pertumbuhan

% 
Pertumbuhan

(1) (2) (3) (4) (5)

Lampung 67,25 73,42 6,16 9,16

Kepulauan Bangka Belitung 81,61 82,67 1,07 1,31

Kepulauan Riau 86,71 85,74 -0,97 -1,11

DKI Jakarta 81,46 87,78 6,33 7,77

Jawa Barat 78,59 81,15 2,55 3,25

Jawa Tengah 75,82 78,34 2,52 3,32

DI Yogyakarta 79,72 80,60 0,88 1,11

Jawa Timur 78,64 80,68 2,03 2,59

Banten 79,90 85,98 6,08 7,61

Bali 74,73 74,84 0,11 0,15

Nusa Tenggara Barat 66,92 66,98 0,06 0,08

Nusa Tenggara Timur 51,36 57,84 6,48 12,62

Kalimantan Barat 76,84 75,45 -1,38 -1,80

Kalimantan Tengah 71,77 77,56 5,78 8,06

Kalimantan Selatan 78,78 81,76 2,99 3,79

Kalimantan Timur 81,79 82,81 1,02 1,25

Kalimantan Utara 79,57 79,69 0,12 0,15

Sulawesi Utara 78,90 76,64 -2,26 -2,87

Sulawesi Tengah 63,85 66,65 2,80 4,38

Sulawesi Selatan 69,42 67,95 -1,48 -2,13

Sulawesi Tenggara 63,05 62,07 -0,98 -1,55

Gorontalo 61,29 63,07 1,77 2,89

Sulawesi Barat 64,88 72,77 7,89 12,17

Maluku 69,90 73,31 3,41 4,88

Maluku Utara 72,86 77,26 4,40 6,04

Papua Barat 57,06 74,26 17,20 30,14

Papua 33,76 38,31 4,54 13,45

Indonesia 73,98 77,03 3,04 4,11
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Terlihat pada Tabel 3.5 bahwa mayoritas provinsi sudah menunjukkan 
adanya perubahan positif dalam upaya perlindungan khusus anak. Namun 
demikian, masih terdapat enam provinsi yang mengalami penurunan capaian 
IPKA pada tahun 2019, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Penurunan capaian IPKA pada 
keenam provinsi tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan rasio anak 
umur 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet. 
Khusus untuk Provinsi Riau dan Sulawesi Utara, penurunan capaian IPKA juga 
disebabkan oleh adanya peningkatan persentase anak usia 10-17 tahun yang 
bekerja. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Barat penurunan capaian IPKA 
turut disumbang oleh penurunan rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/
nondisabilitas) yang sedang bersekolah dan peningkatan persentase anak 
berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Meskipun capaian IPKA nasional dalam periode 2018-2019 menunjukkan 
perubahan positif, namun masih terdapat rentang yang jauh antara provinsi 
yang memiliki capaian IPKA terendah yakni Papua (38,31) dan provinsi 
dengan capaian IPKA tertinggi yakni DKI Jakarta (87,78) atau terdapat 
disparitas yang cukup lebar sebesar 49,47 poin. Dengan kata lain, provinsi 
yang menduduki peringkat bawah masih harus bekerja keras untuk dapat 
meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Hal itu karena salah satu 
tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah 
termasuk kualitas hidup anak yang berada di kawasan barat maupun 
kawasan timur Indonesia. Dengan hasil capaian IPKA pada tiap provinsi 
tersebut menunjukkan fakta bahwa masih terdapat ketidakmerataan capaian 
perlindungan anak yang terkait dengan perbedaan kondisi geografis antara 
wilayah barat dan timur Indonesia.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa capaian perlindungan 
anak secara umum diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), dimana 
komponen penyusunnya adalah Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA digunakan sebagai ukuran 
keberhasilan upaya pemenuhan hak anak, sementara IPKA merupakan 
ukuran keberhasilan perlindungan khusus untuk anak. Perlindungan anak 
akan tercapai jika anak-anak terpenuhi haknya dan terlindung dari hal-hal 
yang membahayakan. Untuk melihat keterkaitan antara IPHA dan IPKA, 
maka disusunlah analisis kuadran seperti pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9. 
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Dengan menggunakan nilai IPHA dan IPKA nasional sebagai batas, maka akan 
dapat dibentuk 4 kuadran. Kuadran I menunjukkan provinsi dengan IPKA dan 
IPHA yang lebih tinggi dari angka nasional. Kuadran II menunjukkan provinsi 
dengan IPHA lebih rendah dari angka nasional, namun IPKA lebih tinggi dari 
angka nasional. Kuadran III menunjukkan provinsi dengan IPKA dan IPHA yang 
lebih rendah dari angka nasional. Sementara itu, Kuadran IV memperlihatkan 
provinsi dengan IPKA yang lebih rendah dari angka nasional namun IPHA-nya 
lebih tinggi angka nasional.

Gambar 3. 8 Keterkaitan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan 
Indeks Penenuhan Hak Anak (IPHA), 2018
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Gambar 3. 9 Keterkaitan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan 
Indeks Penenuhan Hak Anak (IPHA), 2019

Pengelompokkan provinsi dalam empat kuadran menunjukkan 
kecenderungan hubungan positif antara IPHA dan IPKA. Hipotesis yang 
menyatakan IPHA yang tinggi akan menghasilkan IPKA yang tinggi dan begitu 
pula sebaliknya ditunjukkan dengan sebagian besar provinsi di Indonesia 
berada pada kuadran I dan III. Adapun terdapat inkosistensi dalam pemenuhan 
hak anak dengan perlindungan khusus anak pada provinsi di kuadran II dan 
IV memerlukan kajian tersendiri. Sebagai contoh adalah Bali yang semula 
berada pada kuadran I pada tahun 2018 menjadi berada pada kuadran II 
pada tahun 2019, yang berarti tingkat IPKA lebih rendah dari angka nasional, 
namun tingkat IPHA lebih tinggi dari angka nasional. Rendahnya rasio anak 
usia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet 
menjadi salah satu penyebab capaian IPKA di Bali lebih rendah dibanding IPKA 
nasional.
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3.4 Capaian Indikator pada IPA, IPHA dan IPKA 2018-2019

1. Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster ini memuat beberapa hak anak yang wajib dilindungi 
pelaksanaannya, yaitu: hak atas identitas, hak perlindungan identutas, 
hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati 
nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, 
hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, 
dan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 

Untuk mengakomodasi hak-hak tersebut, terdapat lima indikator 
yang menjadi penyusun dari klaster hak sipil dan kebebasan, yaitu: anak 
berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, anak berusia 5-17 tahun 
yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan TBM, anak 
berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet, anak berusia 
10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di 
lingkungan sekitar dan anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam 
kegiatan organisasi selain ditempat kerja atau sekolah. Perubahan dari 
kelima indikator penyusun klaster ini selama kurun waktu 2018-2019 
terhadap target nasional akan ditampilkan sebagai berikut.

Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran

Amanat dari UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain 
itu Pasal 28 D ayat (4) menyatakan, “setiap orang berhak atas status 
kewarganegaraan”. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) 
Pasal 7 yang menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai Hak atas 
kewarganegaraan dan didaftarkan segera setelah kelahirannya. Bahkan 
menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) target 
ke 16, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh 
dengan bertujuan untuk menguatkan masyarakat yang damai dan inklusif 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi 
semua, serta membangun lembaga yang efektif dan akuntabel di seluruh 
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tingkatan. Hal ini termasuk menjamin agar semua anak terlindungi dari 
segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, negara memastikan bahwa 
seluruh anak Indonesia memiliki akta kelahiran. 

Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam 
memperoleh beragam pelayanan di masyarakat. Termasuk didalamnya 
adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan 
seperti KTP dan KK, keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai 
dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar 
pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus 
asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, 
melaksanakan ibadah haji dan lain lain.

Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 
mengalami perubahan yang cukup baik, dimana persentasenya naik 
sebesar 2,46 persen poin menjadi 86,01 persen pada tahun 2019. Capaian 
tersebut sudah melampaui target nasional pada tahun 2019 yaitu sebesar 
85 persen. 

Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Pernah Mengunjungi 
Perpustakaan/ Memanfaatkan TBM

Perpustakaan merupakan salah satu media belajar anak guna 
memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang diperlukan, 
baik untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Hadirnya 
perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca anak, 
mengingat sarana tersebut merupakan bagian dari pengembangan 
Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang diharapkan dapat memberikan 
informasi sesuai kebutuhan anak dan bersifat ramah anak.
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Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi 
perpustakaan/memanfaatkan TBM mengalami perubahan yang cukup baik, dimana 
persentasenya naik sebesar 1,82 persen poin menjadi 41,01 persen pada tahun 2019. 
Capaian tersebut masih sangat jauh dan belum mencapai separuh dari target nasional yang 
nilainya sudah ditetapkan sebesar 85 persen. 
 
Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Pernah Menggunakan Internet 

Pada era globalisasi saat ini, pemanfaatkan teknologi digital hampir terjadi pada setiap 
aktivitas kehidupan manusia. Demikian juga dengan akses ilmu pengetahuan yang terbuka 
luas melalui internet. Hal ini tidak menutup kemungkinan dimanfaatkannya fasilitas tersebut 
oleh anak. Kita semua tahu, pemanfaatan internet oleh anak bagai dua sisi mata uang, di satu 
sisi berdampak positif karena memberikan kemudahan dan luasnya informasi sesuai dengan 
kebutuhan anak. Namun, di sisi lain anak-anak merupakan kelompok rentan dari bias negatif 
hadirnya internet. Hal ini harus dilindungi melalui proses pengawasan baik dari orang tua, 
keluarga, masyarakat maupun pemerintah. 

 
Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet mengalami 

perubahan yang cukup baik, dimana persentasenya naik sebesar 7,86 persen poin menjadi 
42,44 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut 
memang masih cukup jauh dan belum mencapai separuh dari target nasional yang nilainya 
mencapai 100 persen. 
 
Persentase Anak Berusia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 
di Lingkungan Sekitar 

Kehidupan anak juga tidak terlepas dari lingkungan tempat mereka biasa tumbuh, 
berkembang dan bergaul dengan masyarakat. Bagaimanapun juga lingkungan memiliki andil 
dalam membentuk pribadi anak kelak. Keterlibatan anak dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan merupakan media positif sebagai stimulasi kemampuan sosial mereka, 
seperti: kemampuan berkomunikasi, toleransi, tolong menolong, bekerja sama, dan 

Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi 
perpustakaan/memanfaatkan TBM mengalami perubahan yang cukup 
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baik, dimana persentasenya naik sebesar 1,82 persen poin menjadi 41,01 
persen pada tahun 2019. Capaian tersebut masih sangat jauh dan belum 
mencapai separuh dari target nasional yang nilainya sudah ditetapkan 
sebesar 85 persen.

Persentase Anak Berusia 5-17 Tahun yang Pernah Menggunakan 
Internet

Pada era globalisasi saat ini, pemanfaatkan teknologi digital hampir 
terjadi pada setiap aktivitas kehidupan manusia. Demikian juga dengan 
akses ilmu pengetahuan yang terbuka luas melalui internet. Hal ini tidak 
menutup kemungkinan dimanfaatkannya fasilitas tersebut oleh anak. Kita 
semua tahu, pemanfaatan internet oleh anak bagai dua sisi mata uang, di 
satu sisi berdampak positif karena memberikan kemudahan dan luasnya 
informasi sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, di sisi lain anak-anak 
merupakan kelompok rentan dari bias negatif hadirnya internet. Hal ini 
harus dilindungi melalui proses pengawasan baik dari orang tua, keluarga, 
masyarakat maupun pemerintah.
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Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet mengalami 

perubahan yang cukup baik, dimana persentasenya naik sebesar 7,86 persen poin menjadi 
42,44 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut 
memang masih cukup jauh dan belum mencapai separuh dari target nasional yang nilainya 
mencapai 100 persen. 
 
Persentase Anak Berusia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 
di Lingkungan Sekitar 

Kehidupan anak juga tidak terlepas dari lingkungan tempat mereka biasa tumbuh, 
berkembang dan bergaul dengan masyarakat. Bagaimanapun juga lingkungan memiliki andil 
dalam membentuk pribadi anak kelak. Keterlibatan anak dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan merupakan media positif sebagai stimulasi kemampuan sosial mereka, 
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Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan 
internet mengalami perubahan yang cukup baik, dimana persentasenya 
naik sebesar 7,86 persen poin menjadi 42,44 persen pada tahun 2019. 
Jika dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut memang masih 
cukup jauh dan belum mencapai separuh dari target nasional yang 
nilainya mencapai 100 persen.

Persentase Anak Berusia 10-17 Tahun yang Pernah Mengikuti Kegiatan 
Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar

Kehidupan anak juga tidak terlepas dari lingkungan tempat 
mereka biasa tumbuh, berkembang dan bergaul dengan masyarakat. 
Bagaimanapun juga lingkungan memiliki andil dalam membentuk pribadi 
anak kelak. Keterlibatan anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 
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merupakan media positif sebagai stimulasi kemampuan sosial mereka, 
seperti: kemampuan berkomunikasi, toleransi, tolong menolong, bekerja 
sama, dan sebagainya. Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang 
dapat diikuti oleh anak antara lain: kegiatan kerja bakti, olahraga, acara 
kematian, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. 
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sebagainya. Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat diikuti oleh anak antara 
lain: kegiatan kerja bakti, olahraga, acara kematian, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.   

 
 

Persentase anak berusia 10-17 tahun pernah mengikuti kegiatan sosial 
kemasyarakatan di lingkungan sekitar mengalami perubahan yang relatif sedikit, hanya 0,32 
persen menjadi 68,88 persen pada tahun 2019. Capaian tersebut memang masih cukup jauh 
dari target nasional yang nilainya mencapai 100 persen. 
 
Persentase Anak Berusia 10-17 Tahun yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Organisasi Selain 
Ditempat Kerja atau Sekolah 

Kegiatan berorganisasi merupakan bagian dari pendidikan anak yang bersifat non-
formal. Dengan terlibat dalam kegiatan berorganisasi, maka dapat melatih jiwa 
kepemimpinan, kemampuan berdiskusi, dan berinteraksi dengan berbagai karakter manusia, 
menambah wawasan dan pergaulan sosial dalam menghadapi tantangan hidup selanjutnya. 
Kemampuan ini kelak bermanfaat bagi kehidupan mereka ketika dewasa, mengingat anak 
merupakan calon pemimpin masa depan bangsa di masa yang akan datang.   

 
 

Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain 
ditempat kerja atau sekolah  pada dasarnya masih relatif rendah. Meskipun demikian, sudah 
terjadi perubahan yang cukup positif dari 7,83 persen pada tahun 2018 menjadi 8,55 persen 
pada tahun 2019. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi karena masih jauh dari 
target nasional yang nilainya mencapai 30 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan peran 
pemerintah bersama keluarga dan masyarakat untuk memberi ruang anak agar terlibat aktif 
dan melindungi peran serta mereka pada kegiatan berorganisasi. 

 
2. Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

Klaster ini memuat hal-hal yang terkait dengan keterlibatan keluarga serta lingkungan 
tempat anak tumbuh dan berkembang serta membutuhkan perhatian serius, yaitu: 
bimbingan dan tanggungjawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi, 
pemindahan anak secara ilegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa 
dipisahkan dari lingkungan keluarga, pengangkatan/adopsi anak, tinjauan penempatan secara 
berkala, serta kekerasan dan penelantaran. Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, terdapat 

Persentase anak berusia 10-17 tahun pernah mengikuti kegiatan 
sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar mengalami perubahan yang 
relatif sedikit, hanya 0,32 persen menjadi 68,88 persen pada tahun 2019. 
Capaian tersebut memang masih cukup jauh dari target nasional yang 
nilainya mencapai 100 persen.

Persentase Anak Berusia 10-17 Tahun yang Ikut Serta Dalam Kegiatan 
Organisasi Selain Ditempat Kerja atau Sekolah

Kegiatan berorganisasi merupakan bagian dari pendidikan anak 
yang bersifat non-formal. Dengan terlibat dalam kegiatan berorganisasi, 
maka dapat melatih jiwa kepemimpinan, kemampuan berdiskusi, dan 
berinteraksi dengan berbagai karakter manusia, menambah wawasan 
dan pergaulan sosial dalam menghadapi tantangan hidup selanjutnya. 
Kemampuan ini kelak bermanfaat bagi kehidupan mereka ketika dewasa, 
mengingat anak merupakan calon pemimpin masa depan bangsa di masa 
yang akan datang. 
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Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan 
organisasi selain ditempat kerja atau sekolah pada dasarnya masih relatif 
rendah. Meskipun demikian, sudah terjadi perubahan yang cukup positif 
dari 7,83 persen pada tahun 2018 menjadi 8,55 persen pada tahun 
2019. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi karena masih jauh 
dari target nasional yang nilainya mencapai 30 persen. Oleh karena itu, 
dibutuhkan peran pemerintah bersama keluarga dan masyarakat untuk 
memberi ruang anak agar terlibat aktif dan melindungi peran serta 
mereka pada kegiatan berorganisasi.

2. Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster ini memuat hal-hal yang terkait dengan keterlibatan 
keluarga serta lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta 
membutuhkan perhatian serius, yaitu: bimbingan dan tanggungjawab 
orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi, pemindahan 
anak secara ilegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa 
dipisahkan dari lingkungan keluarga, pengangkatan/adopsi anak, tinjauan 
penempatan secara berkala, serta kekerasan dan penelantaran. Untuk 
mengakomodasi hal-hal tersebut, terdapat empat indikator yang menjadi 
penyusun dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 
yaitu: perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 
tahun, balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, anak usia 0-17 
tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua, dan Angka Kesiapan 
Sekolah (AKS).

Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum 
Berusia 18 Tahun

Indikator ini merupakan gambaran dari perkawinan usia anak 
yang harus dieliminasi dari kehidupan anak, mengingat hal tersebut 
berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup anak, diantaranya 
terhambatnya anak untuk menempuh pendidikan lanjutan, rendahnya 
pertumbuhan ekonomi, memicu terjadinya kematian ibu, dan kematian 
bayi. Hal ini juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) Target 5.3 yang bertujuan untuk menghapuskan semua praktik-
praktik berbahaya, termasuk perkawinan usia anak pada 2030. 
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anak pada 2030.  

 
Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 

merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 
2018-2019, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan 
mencapai 0,39 persen poin menjadi 10,82 persen pada tahun 2019. Capaian tersebut masih 
cukup jauh dari target nasional yang nilainya mencapai nol persen. Meski demikian, 
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka ini setiap tahunnya. Salah 
satunya dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu isinya adalah adanya perubahan batas usia 
minimal menikah perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Hal ini perlu 
sosialisasi yang gencar ke masyarakat sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik dan 
diharapkan perkawinan usia anak dapat berkurang dengan cepat. 
 
Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak   

Sejatinya, keluarga merupakan wadah yang ideal dalam menentukan tumbuh 
kembang anak guna menciptakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan anak selanjutnya. Hal 
ini berkaitan dengan peran keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik, yaitu 
mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak 
sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan 
oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku negatif orang tua berkaitan dengan kenakalan 
anak, dimana ketersediaan dukungan dan kehangatan yang baik berkaitan dengan tingkat 
kenakalan yang rendah, begitu juga sebaliknya (Hoeve et al, 2009).  

Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum 
berusia 18 tahun merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan 
mencapai nol persen. Selama tahun 2018-2019, indikator tersebut 
mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 
0,39 persen poin menjadi 10,82 persen pada tahun 2019. Capaian tersebut 
masih cukup jauh dari target nasional yang nilainya mencapai nol persen. 
Meski demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan 
angka ini setiap tahunnya. Salah satunya dengan disahkannya UU No. 
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dimana salah satu isinya adalah adanya perubahan batas 
usia minimal menikah perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi 
19 tahun. Hal ini perlu sosialisasi yang gencar ke masyarakat sehingga 
implementasi dapat berjalan dengan baik dan diharapkan perkawinan 
usia anak dapat berkurang dengan cepat.

Persentase Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak 

Sejatinya, keluarga merupakan wadah yang ideal dalam menentukan 
tumbuh kembang anak guna menciptakan pondasi yang kokoh bagi 
kehidupan anak selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga 
dalam memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan 
fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi 
hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang 
diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku negatif orang tua 
berkaitan dengan kenakalan anak, dimana ketersediaan dukungan dan 
kehangatan yang baik berkaitan dengan tingkat kenakalan yang rendah, 
begitu juga sebaliknya (Hoeve et al, 2009). 



60 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

IPA-IPHA-IPKA INDONESIA 2018 DAN 2019 59 
 

 
 
Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak  merupakan indikator 

negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 2018-2019, indikator 
tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 0,05 persen 
poin menjadi 3,68 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan target nasional, capaian 
tersebut hampir mendekati target nasional. Akan tetapi, melihat pergerakan indikator 
tersebut yang relatif kecil, butuh perhatian serius dan upaya  yang keras dari semua pihak 
untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.  
 
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua  

Kehadiran orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap tumbuh 
kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk 
memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi 
penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi 
bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB). Akan tetapi, 
tidak semua anak dapat merasakan kondisi ideal memiliki kebersamaan dengan kedua orang 
tua. Kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang tinggal terpisah dari kedua orang tua, baik 
sukarela maupun terpaksa karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, negara patut hadir untuk 
memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif, 
contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak 
memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak. 

 
 

Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 
merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen, artinya seluruh 
anak sudah sewajarnya tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Selama tahun 
2018-2019, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan 
mencapai 0,15 persen poin menjadi 4,67 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan 
target nasional, capaian tersebut hampir mendekati target nasional. Akan tetapi, melihat 
pergerakan indikator tersebut yang relatif kecil, dikhawatirkan butuh waktu yang cukup 
panjang untuk mencapai target nasional. Sehingga perhatian serius dan kerja keras dari 
seluruh pihak terkait untuk membenahi indikator ini. 
 

Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 
merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai 
nol persen. Selama tahun 2018-2019, indikator tersebut mengalami 
perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 0,05 persen 
poin menjadi 3,68 persen pada tahun 2019. Jika dikaitkan dengan target 
nasional, capaian tersebut hampir mendekati target nasional. Akan tetapi, 
melihat pergerakan indikator tersebut yang relatif kecil, butuh perhatian 
serius dan upaya yang keras dari semua pihak untuk mencapai target 
nasional yang telah ditetapkan. 

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua 
Orang Tua 

Kehadiran orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap 
tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan 
kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam 
pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, 
informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi 
orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB). 
Akan tetapi, tidak semua anak dapat merasakan kondisi ideal memiliki 
kebersamaan dengan kedua orang tua. Kenyataannya, masih terdapat 
anak-anak yang tinggal terpisah dari kedua orang tua, baik sukarela 
maupun terpaksa karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, negara patut 
hadir untuk memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga 
mendapat pengasuhan alternatif, contoh: anak yang kedua orang tuanya 
meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan 
memberikan pengasuhan kepada anak.
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Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak  merupakan indikator 

negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 2018-2019, indikator 
tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 0,05 persen 
poin menjadi 3,68 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan target nasional, capaian 
tersebut hampir mendekati target nasional. Akan tetapi, melihat pergerakan indikator 
tersebut yang relatif kecil, butuh perhatian serius dan upaya  yang keras dari semua pihak 
untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.  
 
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua  

Kehadiran orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap tumbuh 
kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk 
memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi 
penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi 
bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB). Akan tetapi, 
tidak semua anak dapat merasakan kondisi ideal memiliki kebersamaan dengan kedua orang 
tua. Kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang tinggal terpisah dari kedua orang tua, baik 
sukarela maupun terpaksa karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, negara patut hadir untuk 
memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif, 
contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak 
memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak. 

 
 

Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 
merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen, artinya seluruh 
anak sudah sewajarnya tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Selama tahun 
2018-2019, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan 
mencapai 0,15 persen poin menjadi 4,67 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan 
target nasional, capaian tersebut hampir mendekati target nasional. Akan tetapi, melihat 
pergerakan indikator tersebut yang relatif kecil, dikhawatirkan butuh waktu yang cukup 
panjang untuk mencapai target nasional. Sehingga perhatian serius dan kerja keras dari 
seluruh pihak terkait untuk membenahi indikator ini. 
 

Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua 
orang tua merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan 
mencapai nol persen, artinya seluruh anak sudah sewajarnya tinggal 
bersama dengan kedua orang tua mereka. Selama tahun 2018-2019, 
indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan 
penurunan mencapai 0,15 persen poin menjadi 4,67 persen pada tahun 
2019. Jika dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut hampir 
mendekati target nasional. Akan tetapi, melihat pergerakan indikator 
tersebut yang relatif kecil, dikhawatirkan butuh waktu yang cukup 
panjang untuk mencapai target nasional. Sehingga perhatian serius dan 
kerja keras dari seluruh pihak terkait untuk membenahi indikator ini.

Angka Kesiapan Sekolah

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) menggambarkan siswa yang duduk di 
kelas 1 SD dan sebelumnya pernah mengikuti PAUD. Dimensi kesiapan 
sekolah pada anak ditentukan oleh tiga hal, yaitu: anak yang siap, sekolah 
yang siap, dan keluarga yang siap (UNICEF, 2012). Dengan demikian, 
kesiapan sekolah pada anak tidak hanya ditentukan oleh anak sebagai 
individu yang menjalankannya, akan tetapi lingkungan sekolah dan 
keluarga juga ikut berperan serta dalam menentukannya. Lingkungan 
sekolah berperan dalam mendukung kelancaran proses transisi anak 
ke pendidikan dasar dan sikap serta keterlibatan orang tua dalam 
mendampingi dan membimbing perkembangan anak.
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Angka Kesiapan Sekolah 
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) menggambarkan siswa yang duduk di kelas 1 SD dan 

sebelumnya pernah mengikuti PAUD. Dimensi kesiapan sekolah pada anak ditentukan oleh 
tiga hal, yaitu: anak yang siap, sekolah yang siap, dan keluarga yang siap  (UNICEF, 2012). 
Dengan demikian, kesiapan sekolah pada anak tidak hanya ditentukan oleh anak sebagai 
individu yang menjalankannya, akan tetapi lingkungan sekolah dan keluarga juga ikut 
berperan serta dalam menentukannya. Lingkungan sekolah berperan dalam mendukung 
kelancaran proses transisi anak ke pendidikan dasar dan sikap serta keterlibatan orang tua 
dalam mendampingi dan membimbing perkembangan anak. 

 
Angka Kesiapan Sekolah (AKS) mengalami perubahan yang cukup baik, dimana 

persentasenya meningkat meskipun relatif kecil dari 74,51 persen pada tahun 2018 menjadi 
74,80 persen pada tahun 2019. Jika  dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut 
memang masih cukup jauh dari target nasional yang nilainya mencapai 100 persen. 

 
 

3. Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan mencakup perlindungan hak anak yaitu: 
hak menggunakan fasilitas kesehatan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, 
hak untuk dijaga kesehatannya, serta hak mendapatkan perawatan agar tumbuh dan 
berkembang dengan baik (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hak-hak tersebut diukur 
berdasarkan 8 indikator yaitu: Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang 
Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan, Persentase 
Balita Stunting, Proporsi Masih Disusui pada Anak Umur 0-5 Bulan (Persentase Anak Usia 0-5 
Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif), Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi 
kalorinya < 1400 kkal, Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap 
Layanan Sanitasi Layak, Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap 
Layanan Sumber Air Minum Layak, Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok, serta 
Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap. 

 

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Terakhirnya di 
Fasilitas Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan 

Sebagaimana yang tertuang dalam Ayat 1 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk 
menyediakan fasilitas dan penyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. 
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Angka Kesiapan Sekolah (AKS) mengalami perubahan yang cukup 
baik, dimana persentasenya meningkat meskipun relatif kecil dari 74,51 
persen pada tahun 2018 menjadi 74,80 persen pada tahun 2019. Jika 
dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut memang masih cukup 
jauh dari target nasional yang nilainya mencapai 100 persen.

3. Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan mencakup perlindungan 
hak anak yaitu: hak menggunakan fasilitas kesehatan, hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik 
untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, hak untuk dijaga 
kesehatannya, serta hak mendapatkan perawatan agar tumbuh dan 
berkembang dengan baik (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hak-
hak tersebut diukur berdasarkan 8 indikator yaitu: Persentase Perempuan 
Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas 
Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan, Persentase Balita Stunting, 
Proporsi Masih Disusui pada Anak Umur 0-5 Bulan (Persentase Anak Usia 
0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif), Persentase anak berumur 0-17 
tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal, Persentase Anak Usia 0-17 
Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak, Persentase 
Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air 
Minum Layak, Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok, serta 
Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar 
Lengkap.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan 
Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong Tenaga Kesehatan

Sebagaimana yang tertuang dalam Ayat 1 Pasal 44 Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan 
pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan 
penyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Hal ini 
untuk menjamin agar anak dapat dilahirkan dengan selamat, aman, dan 
sehat. Fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai akan mendukung 
proses kelahiran anak. Selain itu tenaga kesehatan dapat mengantisipasi 
serta mengambil tindakan jika terjadi sesuatu selama proses kelahiran 
anak.
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Hal ini untuk menjamin agar anak dapat dilahirkan dengan selamat, aman, dan sehat. Fasilitas 
kesehatan yang lengkap dan memadai akan mendukung proses kelahiran anak. Selain itu 
tenaga kesehatan dapat mengantisipasi serta mengambil tindakan jika terjadi sesuatu selama 
proses kelahiran anak. 

 

Terdapat sekitar 82,64 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang 
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan pada tahun 
2018. Angka tersebut naik sekitar 3,22 persen poin menjadi 85,86 persen pada tahun 2019. 
Meskipun demikian capaian indikator ini masih belum memenuhi nilai maksimal yang ingin 
dicapai yaitu sebesar 95 persen. Agar dapat memenuhi target yang diharapkan, 
keterjangkauan fasilitas kesehatan harus dapat ditingkatkan lagi bagi masyarakat. Tidak hanya 
terjangkau secara jarak tetapi juga terjangkau secara biaya agar tidak membebani 
masyarakat. 

Persentase Balita Stunting 

Stunting merupakan salah satu isu terkait kesehatan anak yang terjadi di beberapa 
negara. Bahkan indikator ini menjadi salah satu indikator SDGs Tujuan 2 yaitu indikator 2.2.1* 
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 
(Bappenas, 2017). Pemerintah Indonesia sendiri mengangkat isu stunting dan menjadi salah 
satu proyek prioritas strategis yang tertuang dalam narasi RPJMN 2020-2024 yaitu 
percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Stunting diharapkan dapat menurun 
prevalensinya hingga mencapai 14 persen saja pada tahun 2024. Faktor yang menyebabkan 
terjadinya stunting pada seorang anak diantaranya adalah faktor kecukupan gizi. Namun 
sayangnya kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah di masyarakat (RPJMN 
2020-2024). 

 

Pada tahun 2018, balita yang mengalami stunting sebesar 30,80 persen, kemudian 
turun menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Indikator ini merupakan indikator yang 
arahnya negatif sehingga semakin turun angkanya maka artinya semakin baik. Oleh karena 
itu, penurunan persentase balita stunting menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia 
semakin baik gizi dan kesehatannya. Tetapi tidak cukup sampai disitu, karena angka tersebut 
masih belum mencapai target 0 persen. Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

Terdapat sekitar 82,64 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 
tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong 
tenaga kesehatan pada tahun 2018. Angka tersebut naik sekitar 3,22 
persen poin menjadi 85,86 persen pada tahun 2019. Meskipun demikian 
capaian indikator ini masih belum memenuhi nilai maksimal yang ingin 
dicapai yaitu sebesar 95 persen. Agar dapat memenuhi target yang 
diharapkan, keterjangkauan fasilitas kesehatan harus dapat ditingkatkan 
lagi bagi masyarakat. Tidak hanya terjangkau secara jarak tetapi juga 
terjangkau secara biaya agar tidak membebani masyarakat.

Persentase Balita Stunting

Stunting merupakan salah satu isu terkait kesehatan anak yang terjadi 
di beberapa negara. Bahkan indikator ini menjadi salah satu indikator 
SDGs Tujuan 2 yaitu indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan 
sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (Bappenas, 2017). 
Pemerintah Indonesia sendiri mengangkat isu stunting dan menjadi salah 
satu proyek prioritas strategis yang tertuang dalam narasi RPJMN 2020-
2024 yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Stunting 
diharapkan dapat menurun prevalensinya hingga mencapai 14 persen 
saja pada tahun 2024. Faktor yang menyebabkan terjadinya stunting 
pada seorang anak diantaranya adalah faktor kecukupan gizi. Namun 
sayangnya kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah di 
masyarakat (RPJMN 2020-2024).
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Hal ini untuk menjamin agar anak dapat dilahirkan dengan selamat, aman, dan sehat. Fasilitas 
kesehatan yang lengkap dan memadai akan mendukung proses kelahiran anak. Selain itu 
tenaga kesehatan dapat mengantisipasi serta mengambil tindakan jika terjadi sesuatu selama 
proses kelahiran anak. 
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Persentase Balita Stunting 

Stunting merupakan salah satu isu terkait kesehatan anak yang terjadi di beberapa 
negara. Bahkan indikator ini menjadi salah satu indikator SDGs Tujuan 2 yaitu indikator 2.2.1* 
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 
(Bappenas, 2017). Pemerintah Indonesia sendiri mengangkat isu stunting dan menjadi salah 
satu proyek prioritas strategis yang tertuang dalam narasi RPJMN 2020-2024 yaitu 
percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Stunting diharapkan dapat menurun 
prevalensinya hingga mencapai 14 persen saja pada tahun 2024. Faktor yang menyebabkan 
terjadinya stunting pada seorang anak diantaranya adalah faktor kecukupan gizi. Namun 
sayangnya kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah di masyarakat (RPJMN 
2020-2024). 

 

Pada tahun 2018, balita yang mengalami stunting sebesar 30,80 persen, kemudian 
turun menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Indikator ini merupakan indikator yang 
arahnya negatif sehingga semakin turun angkanya maka artinya semakin baik. Oleh karena 
itu, penurunan persentase balita stunting menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia 
semakin baik gizi dan kesehatannya. Tetapi tidak cukup sampai disitu, karena angka tersebut 
masih belum mencapai target 0 persen. Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, dan 
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Pada tahun 2018, balita yang mengalami stunting sebesar 30,80 
persen, kemudian turun menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. 
Indikator ini merupakan indikator yang arahnya negatif sehingga semakin 
turun angkanya maka artinya semakin baik. Oleh karena itu, penurunan 
persentase balita stunting menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia 
semakin baik gizi dan kesehatannya. Tetapi tidak cukup sampai disitu, 
karena angka tersebut masih belum mencapai target 0 persen. Setiap 
orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah mengharapkan setiap 
anak di Indonesia terpenuhi gizi seimbangnya sehingga dapat sehat serta 
tumbuh dan berkembang dengan baik.

Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif

Indikator ini merupakan bagian dari Tujuan 2 SDGs yaitu indikator 
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI 
eksklusif (Bappenas, 2017). Target yang diharapkan pada Tujuan 2.2 adalah 
pada 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada 
tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional dan 
memenuhi kebutuhan menyusui anak kurang dari 6 bulan. 
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pemerintah mengharapkan setiap anak di Indonesia terpenuhi gizi seimbangnya sehingga 
dapat sehat serta tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 

Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif 

Indikator ini merupakan bagian dari Tujuan 2 SDGs yaitu indikator 2.2.2.(b) Persentase 
bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Bappenas, 2017). Target yang 
diharapkan pada Tujuan 2.2 adalah pada 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, 
termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional dan 
memenuhi kebutuhan menyusui anak kurang dari 6 bulan.  

 

Pada tahun 2018, anak usia 0-5 bulan di Indonesia yang mendapatkan ASI eksklusif 
ada sekitar 44,36 persen. Angka tersebut menaik cukup tajam sehingga menjadi 66,69 persen 
pada tahun 2019. Meskipun demikian, kenaikan yang diperlukan masih sekitar 33,31 persen 
agar dapat mencapai nilai maksimal yang diharapkan. Informasi mengenai pentingnya ASI 
eksklusif serta kesadaran para ibu untuk memberikan ASI eksklusif diperlukan agar 
pemenuhan ASI eksklusif pada semua anak usia 0-5 bulan dapat tercapai. 

 

Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 

Indikator ini merupakan salah satu indikator SDGs Tujuan 2 (Bappenas, 2017). Target 
yang ingin dicapai berdasarkan ukuran indikator ini adalah menghilangkan kelaparan dan 
menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua sepanjang 
tahun. Kecukupan kalori untuk setiap umur serta laki-laki dan perempuan itu berbeda, 
tergantung kepada berat dan tinggi badan individu tersebut. Namun, rata-rata angka 
kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia adalah 2100 kkal per orang per hari (Permenkes 
RI Nomor 28 tahun 2019).   

 

Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya <1400 kkal adalah 9,87 
persen pada tahun 2018. Angka tersebut kemudian naik 0,33 persen poin menjadi 10,20 
persen pada tahun 2019. Indikator ini merupakan indikator negatif, dimana jika angkanya 
menurun maka artinya semakin baik, dan juga sebaliknya. Kenaikan nilai indikator ini 

Pada tahun 2018, anak usia 0-5 bulan di Indonesia yang mendapatkan 
ASI eksklusif ada sekitar 44,36 persen. Angka tersebut menaik cukup 
tajam sehingga menjadi 66,69 persen pada tahun 2019. Meskipun 
demikian, kenaikan yang diperlukan masih sekitar 33,31 persen agar 
dapat mencapai nilai maksimal yang diharapkan. Informasi mengenai 
pentingnya ASI eksklusif serta kesadaran para ibu untuk memberikan ASI 
eksklusif diperlukan agar pemenuhan ASI eksklusif pada semua anak usia 
0-5 bulan dapat tercapai.
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Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 
kkal

Indikator ini merupakan salah satu indikator SDGs Tujuan 2 (Bappenas, 
2017). Target yang ingin dicapai berdasarkan ukuran indikator ini adalah 
menghilangkan kelaparan dan menjamin akses terhadap makanan yang 
aman, bergizi, dan cukup bagi semua sepanjang tahun. Kecukupan kalori 
untuk setiap umur serta laki-laki dan perempuan itu berbeda, tergantung 
kepada berat dan tinggi badan individu tersebut. Namun, rata-rata angka 
kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia adalah 2100 kkal per orang 
per hari (Permenkes RI Nomor 28 tahun 2019). 
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pemerintah mengharapkan setiap anak di Indonesia terpenuhi gizi seimbangnya sehingga 
dapat sehat serta tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 

Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif 

Indikator ini merupakan bagian dari Tujuan 2 SDGs yaitu indikator 2.2.2.(b) Persentase 
bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Bappenas, 2017). Target yang 
diharapkan pada Tujuan 2.2 adalah pada 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, 
termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional dan 
memenuhi kebutuhan menyusui anak kurang dari 6 bulan.  

 

Pada tahun 2018, anak usia 0-5 bulan di Indonesia yang mendapatkan ASI eksklusif 
ada sekitar 44,36 persen. Angka tersebut menaik cukup tajam sehingga menjadi 66,69 persen 
pada tahun 2019. Meskipun demikian, kenaikan yang diperlukan masih sekitar 33,31 persen 
agar dapat mencapai nilai maksimal yang diharapkan. Informasi mengenai pentingnya ASI 
eksklusif serta kesadaran para ibu untuk memberikan ASI eksklusif diperlukan agar 
pemenuhan ASI eksklusif pada semua anak usia 0-5 bulan dapat tercapai. 

 

Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 

Indikator ini merupakan salah satu indikator SDGs Tujuan 2 (Bappenas, 2017). Target 
yang ingin dicapai berdasarkan ukuran indikator ini adalah menghilangkan kelaparan dan 
menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua sepanjang 
tahun. Kecukupan kalori untuk setiap umur serta laki-laki dan perempuan itu berbeda, 
tergantung kepada berat dan tinggi badan individu tersebut. Namun, rata-rata angka 
kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia adalah 2100 kkal per orang per hari (Permenkes 
RI Nomor 28 tahun 2019).   

 

Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya <1400 kkal adalah 9,87 
persen pada tahun 2018. Angka tersebut kemudian naik 0,33 persen poin menjadi 10,20 
persen pada tahun 2019. Indikator ini merupakan indikator negatif, dimana jika angkanya 
menurun maka artinya semakin baik, dan juga sebaliknya. Kenaikan nilai indikator ini 

Persentase anak berumur 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya <1400 
kkal adalah 9,87 persen pada tahun 2018. Angka tersebut kemudian 
naik 0,33 persen poin menjadi 10,20 persen pada tahun 2019. Indikator 
ini merupakan indikator negatif, dimana jika angkanya menurun maka 
artinya semakin baik, dan juga sebaliknya. Kenaikan nilai indikator ini 
menunjukkan bahwa kecukupan kalori anak usia 0-17 tahun di Indonesia 
semakin menurun. Target dari nilai indikator ini adalah sebesar nol 
persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan adanya evaluasi, 
perencanaan konsumsi, dan ketersediaan pangan agar dapat memenuhi 
kecukupan kalori anak khususnya usia 0-17 tahun. Akses terhadap pangan 
juga sangat penting agar bisa dijangkau dan dikonsumsi oleh anak.

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap 
Layanan Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan salah satu indikator perumahan yang 
termasuk dalam komponen perlindungan dan keamanan sesuai dengan 
kerangka perawatan dan pengasuhan oleh WHO (Badan Pusat Statistik, 
2020). Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak ini dihitung 
berdasarkan 3 komponen yaitu kepemilikan dan penggunaan fasilitas 
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tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan, serta tempat 
pembuangan akhir tinja. Sanitasi yang buruk dan tidak higienis secara tidak 
langsung dapat mengakibatkan terjadinya infeksi ataupun terjangkitnya 
suatu penyakit pada anak (Badan Pusat Statistik, 2020). Oleh karena itu 
semakin baik sanitasi, maka akan semakin besar peluang anak untuk 
dapat hidup lebih sehat.
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menunjukkan bahwa kecukupan kalori anak usia 0-17 tahun di Indonesia semakin menurun. 
Target dari nilai indikator ini adalah sebesar nol persen. Untuk mencapai target tersebut 
diperlukan adanya evaluasi, perencanaan konsumsi, dan ketersediaan pangan agar dapat 
memenuhi kecukupan kalori anak khususnya usia 0-17 tahun. Akses terhadap pangan juga 
sangat penting agar bisa dijangkau dan dikonsumsi oleh anak. 

 

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak 

Sanitasi layak merupakan salah satu indikator perumahan yang termasuk dalam 
komponen perlindungan dan keamanan sesuai dengan kerangka perawatan dan pengasuhan 
oleh WHO (Badan Pusat Statistik, 2020). Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak ini 
dihitung berdasarkan 3 komponen yaitu kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang 
air besar, jenis kloset yang digunakan, serta tempat pembuangan akhir tinja. Sanitasi yang 
buruk dan tidak higienis secara tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya infeksi 
ataupun terjangkitnya suatu penyakit pada anak (Badan Pusat Statistik, 2020). Oleh karena itu 
semakin baik sanitasi, maka akan semakin besar peluang anak untuk dapat hidup lebih sehat. 

 

Sekitar 73,61 persen anak usia 0-17 tahun di Indonesia telah memiliki akses terhadap 
layanan sanitasi layak pada tahun 2018. Angka tersebut menjadi 76,40 persen pada tahun 
2019. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap layanan sanitasi 
layak selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun, pemerintah dan juga 
masyarakat masih perlu upaya yang lebih keras lagi untuk dapat meningkatkan angka 
tersebut sehingga dapat memenuhi target nilai maksimalnya yaitu 100 persen. 

 

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum 
Layak 

Sama halnya dengan sanitasi layak, akses terhadap air minum layak juga merupakan 
salah satu indikator perumahan yang termasuk dalam komponen perlindungan dan 
keamanan sesuai dengan kerangka perawatan dan pengasuhan oleh WHO (Badan Pusat 
Statistik, 2020). Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak jika sumber air 
minum utama yang dikonsumsi terlindungi contohnya adalah leding, sumur bor/pompa, 
sumur terlindung, air hujan, dan mata air terlindung. Selain dari yang telah disebutkan 
tersebut maka termasuk dalam sumber air minum tidak terlindungi atau bisa dikatakan tidak 
memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 

Sekitar 73,61 persen anak usia 0-17 tahun di Indonesia telah memiliki 
akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2018. Angka tersebut 
menjadi 76,40 persen pada tahun 2019. Kenaikan tersebut menunjukkan 
adanya peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak selama kurun 
waktu tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun, pemerintah dan 
juga masyarakat masih perlu upaya yang lebih keras lagi untuk dapat 
meningkatkan angka tersebut sehingga dapat memenuhi target nilai 
maksimalnya yaitu 100 persen.

Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akses terhadap 
Layanan Sumber Air Minum Layak

Sama halnya dengan sanitasi layak, akses terhadap air minum 
layak juga merupakan salah satu indikator perumahan yang termasuk 
dalam komponen perlindungan dan keamanan sesuai dengan kerangka 
perawatan dan pengasuhan oleh WHO (Badan Pusat Statistik, 2020). 
Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak jika sumber 
air minum utama yang dikonsumsi terlindungi contohnya adalah leding, 
sumur bor/pompa, sumur terlindung, air hujan, dan mata air terlindung. 
Selain dari yang telah disebutkan tersebut maka termasuk dalam sumber 
air minum tidak terlindungi atau bisa dikatakan tidak memiliki akses 
terhadap layanan sumber air minum layak.
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Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air 
minum layak di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 86,76 persen. Angka tersebut naik pada 
tahun 2019 menjadi 88,20 persen. Kenaikan indikator ini selama kurun waktu tahun 2018 
hingga 2019 mencapai 1,44 persen poin. Kenaikan ini relatif kecil untuk dicapai per tahunnya 
jika ingin mencapai angka target nilai maksimal sebesar 100 persen. Perlu upaya ekstra untuk 
dapat meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak. Program-program 
terkait peningkatan sumber air minum layak diperlukan khususnya di daerah-daerah yang 
masih terbilang sulit untuk mendapatkan air bersih seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 
dengan jelas mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi mengenai larangan 
menjual dan memberi produk tembakau kepada anak berusia di bawah 18 tahun pada 
kemasan produk tembakau. Hal ini bukan tanpa alasan, pemerintah tentu tidak ingin 
kehilangan para generasi penerus bangsa. Lebih lanjut dijelaskan dalam PP tersebut, merokok 
dapat merugikan kesehatan, tidak hanya bagi perokok itu sendiri tetapi juga orang lain yang 
ada disekitarnya yang tidak merokok atau yang biasa disebut sebagai perokok pasif. Dampak 
negatif dari penggunaan tembakau pada kesehatan dapat menyebabkan berbagai macam 
penyakit khususnya terkait paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. 

 

Berdasarkan hasil integrasi Susenas dan Riskesdas 2018 diketahui bahwa proporsi 
penduduk usia 5-17 tahun yang merokok mencapai 4,71 persen. Angka tersebut menurun 
pada tahun 2019 menjadi 1,55 persen. Penurunan selama kurun waktu tahun 2018 hingga 
2019 tersebut relatif besar. Namun masih diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan 
frekuensi penyuluhan bahaya rokok terhadap kesehatan terutama di kalangan anak-anak usia 
sekolah agar dapat memenuhi target nol persen. Selain itu penyuluhan bagi orang tua juga 
sangat diperlukan agar tidak merokok sehingga tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya. 

 

Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap 
layanan sumber air minum layak di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 
86,76 persen. Angka tersebut naik pada tahun 2019 menjadi 88,20 
persen. Kenaikan indikator ini selama kurun waktu tahun 2018 hingga 
2019 mencapai 1,44 persen poin. Kenaikan ini relatif kecil untuk dicapai 
per tahunnya jika ingin mencapai angka target nilai maksimal sebesar 100 
persen. Perlu upaya ekstra untuk dapat meningkatkan akses terhadap 
layanan sumber air minum layak. Program-program terkait peningkatan 
sumber air minum layak diperlukan khususnya di daerah-daerah yang 
masih terbilang sulit untuk mendapatkan air bersih seperti di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur.

Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau Bagi Kesehatan dengan jelas mewajibkan produsen untuk 
mencantumkan informasi mengenai larangan menjual dan memberi 
produk tembakau kepada anak berusia di bawah 18 tahun pada kemasan 
produk tembakau. Hal ini bukan tanpa alasan, pemerintah tentu tidak 
ingin kehilangan para generasi penerus bangsa. Lebih lanjut dijelaskan 
dalam PP tersebut, merokok dapat merugikan kesehatan, tidak hanya 
bagi perokok itu sendiri tetapi juga orang lain yang ada disekitarnya yang 
tidak merokok atau yang biasa disebut sebagai perokok pasif. Dampak 
negatif dari penggunaan tembakau pada kesehatan dapat menyebabkan 
berbagai macam penyakit khususnya terkait paru-paru yang dapat 
menyebabkan kematian.
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Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air 
minum layak di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 86,76 persen. Angka tersebut naik pada 
tahun 2019 menjadi 88,20 persen. Kenaikan indikator ini selama kurun waktu tahun 2018 
hingga 2019 mencapai 1,44 persen poin. Kenaikan ini relatif kecil untuk dicapai per tahunnya 
jika ingin mencapai angka target nilai maksimal sebesar 100 persen. Perlu upaya ekstra untuk 
dapat meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum layak. Program-program 
terkait peningkatan sumber air minum layak diperlukan khususnya di daerah-daerah yang 
masih terbilang sulit untuk mendapatkan air bersih seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

Proporsi Penduduk Usia 5-17 Tahun yang Merokok 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 
dengan jelas mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi mengenai larangan 
menjual dan memberi produk tembakau kepada anak berusia di bawah 18 tahun pada 
kemasan produk tembakau. Hal ini bukan tanpa alasan, pemerintah tentu tidak ingin 
kehilangan para generasi penerus bangsa. Lebih lanjut dijelaskan dalam PP tersebut, merokok 
dapat merugikan kesehatan, tidak hanya bagi perokok itu sendiri tetapi juga orang lain yang 
ada disekitarnya yang tidak merokok atau yang biasa disebut sebagai perokok pasif. Dampak 
negatif dari penggunaan tembakau pada kesehatan dapat menyebabkan berbagai macam 
penyakit khususnya terkait paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. 

 

Berdasarkan hasil integrasi Susenas dan Riskesdas 2018 diketahui bahwa proporsi 
penduduk usia 5-17 tahun yang merokok mencapai 4,71 persen. Angka tersebut menurun 
pada tahun 2019 menjadi 1,55 persen. Penurunan selama kurun waktu tahun 2018 hingga 
2019 tersebut relatif besar. Namun masih diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan 
frekuensi penyuluhan bahaya rokok terhadap kesehatan terutama di kalangan anak-anak usia 
sekolah agar dapat memenuhi target nol persen. Selain itu penyuluhan bagi orang tua juga 
sangat diperlukan agar tidak merokok sehingga tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya. 

 

Berdasarkan hasil integrasi Susenas dan Riskesdas 2018 diketahui 
bahwa proporsi penduduk usia 5-17 tahun yang merokok mencapai 
4,71 persen. Angka tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi 1,55 
persen. Penurunan selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 tersebut 
relatif besar. Namun masih diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan 
frekuensi penyuluhan bahaya rokok terhadap kesehatan terutama di 
kalangan anak-anak usia sekolah agar dapat memenuhi target nol persen. 
Selain itu penyuluhan bagi orang tua juga sangat diperlukan agar tidak 
merokok sehingga tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya.

Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar 
Lengkap

Indikator ini merupakan salah satu indikator SDGs Tujuan 1 yaitu 
indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima 
imunisasi dasar lengkap (Bappenas, 2017). Indikator ini juga menjadi 
salah satu ukuran untuk dapat mengetahui tingkat pelayanan kesehatan 
dasar melalui perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap 
sebagaimana tercantum dalam narasi RPJMN 2020-2024. Seorang anak 
dikatakan telah menerima imunisasi dasar lengkap jika telah menerima 
imunisasi Bacillus Calmete Guerin (BCG) sebanyak 1 (satu) kali, Diphteria 
Pertusis Tetanus (DPT) sebanyak 3 (tiga) kali, Polio sebanyak 3 (tiga) kali, 
Hepatitis B sebanyak 3 (tiga) kali, dan imunisasi campak sebanyak 1 (satu) 
kali (Badan Pusat Statistik, 2020).
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Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

Indikator ini merupakan salah satu indikator SDGs Tujuan 1 yaitu indikator 1.4.1.(b) 
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (Bappenas, 
2017). Indikator ini juga menjadi salah satu ukuran untuk dapat mengetahui tingkat 
pelayanan kesehatan dasar melalui perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap 
sebagaimana tercantum dalam narasi RPJMN 2020-2024. Seorang anak dikatakan telah 
menerima imunisasi dasar lengkap jika telah menerima imunisasi Bacillus Calmete Guerin 
(BCG) sebanyak 1 (satu) kali, Diphteria Pertusis Tetanus (DPT) sebanyak 3 (tiga) kali, Polio 
sebanyak 3 (tiga) kali, Hepatitis B sebanyak 3 (tiga) kali, dan imunisasi campak sebanyak 1 
(satu) kali (Badan Pusat Statistik, 2020). 

 

Pada tahun 2018, terdapat sekitar 58,42 persen anak usia 12-23 bulan yang 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Angka tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi 
55,33 persen. Penurunan selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 mencapai 3,09 persen 
poin. Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah karena diperlukan 
peningkatan sebesar 44,67 persen untuk dapat mencapai target nilai maksimal 100 persen. 
Penyuluhan pentingnya imunisasi bagi anak perlu ditingkatkan lagi agar para orang tua dapat 
mengerti arti pentingnya investasi kesehatan anak bagi masa depannya dengan melakukan 
imunisasi. 

 

4. Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 

Klaster ini mencakup beberapa perlindungan hak anak terkait pendidikan, 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yaitu: hak mendapatkan pendidikan, hak 
untuk berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014).  Hak-hak tersebut diukur berdasarkan 5 indikator yaitu: persentase anak usia 7-17 
tahun yang tidak bersekolah, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan 
sejarah dan warisan budaya Indonesia, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti 
kursus (selain bimbingan belajar), persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah 
yang pernah mengikuti ekstrakurikuler, serta persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat 
dalam pertunjukan seni. 

 

Persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah 

Anak yang tidak bersekolah merupakan salah satu indikator yang dilaporkan Indonesia 
pada Voluntary National Reviews 2019 untuk Goals 4 SDGs (Badan Pusat Statistik, 2019). 
Dalam pengukurannya, anak yang masih mengikuti pendidikan pra sekolah dan penduduk 
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Pada tahun 2018, terdapat sekitar 58,42 persen anak usia 12-23 
bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Angka tersebut 
menurun pada tahun 2019 menjadi 55,33 persen. Penurunan selama 
kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 mencapai 3,09 persen poin. Hal 
ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah karena 
diperlukan peningkatan sebesar 44,67 persen untuk dapat mencapai 
target nilai maksimal 100 persen. Penyuluhan pentingnya imunisasi 
bagi anak perlu ditingkatkan lagi agar para orang tua dapat mengerti 
arti pentingnya investasi kesehatan anak bagi masa depannya dengan 
melakukan imunisasi.

4. Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster ini mencakup beberapa perlindungan hak anak terkait 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yaitu: hak 
mendapatkan pendidikan, hak untuk berekreasi, berkreasi, dan berkarya 
seni budaya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hak-hak tersebut 
diukur berdasarkan 5 indikator yaitu: persentase anak usia 7-17 tahun 
yang tidak bersekolah, persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi 
peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, persentase anak usia 
5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), persentase 
anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti 
ekstrakurikuler, serta persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam 
pertunjukan seni.

Persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah

Anak yang tidak bersekolah merupakan salah satu indikator yang 
dilaporkan Indonesia pada Voluntary National Reviews 2019 untuk Goals 
4 SDGs (Badan Pusat Statistik, 2019). Dalam pengukurannya, anak yang 
masih mengikuti pendidikan pra sekolah dan penduduk usia 16-18 tahun 
yang tidak bersekolah lagi namun telah memiliki ijazah SMA/sederajat 
ke atas dianggap sebagai sedang bersekolah. Selain itu, umur yang 
digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal 
tahun pembelajaran. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang 
menggambarkan hasil dan capaian dari proses pendidikan. 
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penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran. Indikator ini 
merupakan salah satu indikator yang menggambarkan hasil dan capaian dari proses 
pendidikan.  

 

Pada tahun 2018, terdapat sekitar 6,11 persen anak usia 7-17 tahun yang tidak 
bersekolah. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,86 persen. 
Penurunan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah 
sebesar 0,25 persen poin. Penurunan per tahun tersebut relatif kecil, apalagi jika ingin 
memenuhi target nilai maksimal nol persen yang dapat dikatakan bahwa seluruh anak usia 7-
17 tahun bersekolah. Tidak hanya kualitas pendidikan, tetapi pemerataan pendidikan untuk 
semua anak sangat penting, karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk 
bersekolah. 

 

 

 

 

 

Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Warisan 
Budaya Indonesia 

 

Mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan hal penting guna 
menumbuhkan rasa cinta akan warisan sejarah dan budaya setempat. Pada tahun 2018, 
terdapat sebesar 13,46 persen anak umur 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah 
dan warisan budaya Indonesia, untuk selanjutnya naik menjadi 15,37 persen pada tahun 
2019 atau dengan kata lain dalam periode 2018–2019 terdapat kemajuan berupa 
peningkatan nilai indikator sebesar 1,91 persen poin. Meskipun demikian, hasil capaian pada 

Pada tahun 2018, terdapat sekitar 6,11 persen anak usia 7-17 tahun 
yang tidak bersekolah. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 
2019 menjadi 5,86 persen. Penurunan yang terjadi selama kurun waktu 
tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 0,25 persen poin. 
Penurunan per tahun tersebut relatif kecil, apalagi jika ingin memenuhi 
target nilai maksimal nol persen yang dapat dikatakan bahwa seluruh 
anak usia 7-17 tahun bersekolah. Tidak hanya kualitas pendidikan, tetapi 
pemerataan pendidikan untuk semua anak sangat penting, karena semua 
anak mempunyai hak yang sama untuk bersekolah.
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17 tahun bersekolah. Tidak hanya kualitas pendidikan, tetapi pemerataan pendidikan untuk 
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Persentase Anak Umur 5-17 Tahun yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah dan Warisan 
Budaya Indonesia 

 

Mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan hal penting guna 
menumbuhkan rasa cinta akan warisan sejarah dan budaya setempat. Pada tahun 2018, 
terdapat sebesar 13,46 persen anak umur 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah 
dan warisan budaya Indonesia, untuk selanjutnya naik menjadi 15,37 persen pada tahun 
2019 atau dengan kata lain dalam periode 2018–2019 terdapat kemajuan berupa 
peningkatan nilai indikator sebesar 1,91 persen poin. Meskipun demikian, hasil capaian pada 

Mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan hal 
penting guna menumbuhkan rasa cinta akan warisan sejarah dan budaya 
setempat. Pada tahun 2018, terdapat sebesar 13,46 persen anak umur 
5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya 
Indonesia, untuk selanjutnya naik menjadi 15,37 persen pada tahun 2019 
atau dengan kata lain dalam periode 2018–2019 terdapat kemajuan 
berupa peningkatan nilai indikator sebesar 1,91 persen poin. Meskipun 
demikian, hasil capaian pada indikator tersebut masih jauh dari target 
maksimal yang sudah ditetapkan yakni sebesar 50 persen. Oleh karena 
itu, perlu adanya peningkatan upaya dari seluruh elemen, baik elemen 
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pemerintah maupun masyarakat, guna mendorong anak-anak agar lebih 
tertarik mengujungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia.
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pemerintah maupun masyarakat, guna mendorong anak-anak agar lebih tertarik mengujungi 
peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia. 

 

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Mengikuti Kursus (Selain Bimbingan Belajar) 

 

Dewasa ini, kursus dapat menjadi alternatif pendidikan di luar bangku sekolah formal. 
Melalui kursus, peserta dapat memperoleh wawasan dan keahlian yang bermanfaat sebagai 
bekal hidup. Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan 
belajar) di Indonesia sebesar 7,15 persen pada tahun 2018 dan naik menjadi 8,29 persen 
pada tahun 2019. Meski terdapat peningkatan nilai indikator yang menunjukkan adanya 
kemajuan, namun hasil capaian pada indikator tersebut masih cukup jauh di bawah target 
maksimal yang sudah ditetapkan yakni sebesar 20 persen. Untuk itu, perlu sinergi yang lebih 
kuat antara pemerintah maupun swasta untuk membuat program penyelenggaraan kursus 
untuk dapat meningkatkan keahlian anak yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan 
anak tersebut. 

 

 

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Masih Bersekolah yang Pernah Mengikuti 
Ekstrakurikuler 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di 
bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, 
bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara optimal 
untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat sekitar 75,56 persen anak usia 5-

Dewasa ini, kursus dapat menjadi alternatif pendidikan di luar bangku 
sekolah formal. Melalui kursus, peserta dapat memperoleh wawasan dan 
keahlian yang bermanfaat sebagai bekal hidup. Persentase anak usia 
5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) di Indonesia 
sebesar 7,15 persen pada tahun 2018 dan naik menjadi 8,29 persen pada 
tahun 2019. Meski terdapat peningkatan nilai indikator yang menunjukkan 
adanya kemajuan, namun hasil capaian pada indikator tersebut masih 
cukup jauh di bawah target maksimal yang sudah ditetapkan yakni sebesar 
20 persen. Untuk itu, perlu sinergi yang lebih kuat antara pemerintah 
maupun swasta untuk membuat program penyelenggaraan kursus untuk 
dapat meningkatkan keahlian anak yang nantinya akan bermanfaat dalam 
kehidupan anak tersebut.
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di 
bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, kegiatan 
ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan 
sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 
kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara 
optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 
sekitar 75,56 persen anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang 
pernah mengikuti ekstrakurikuler pada tahun 2018 dan mengalami 
peningkatan menjadi 77,89 persen pada tahun 2019. Terlihat capaian 
yang cukup menggembirakan pada keikutsertaan siswa umur 5-17 tahun 
dalam kegiatan ekstrakurikuler. Capaian terebut tetap perlu ditingkatkan 
untuk menuju target maksimal yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100 
persen.

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlibat dalam Pertunjukan Seni
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17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler pada tahun 2018 dan 
mengalami peningkatan menjadi 77,89 persen pada tahun 2019. Terlihat capaian yang cukup 
menggembirakan pada keikutsertaan siswa umur 5-17 tahun dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
Capaian terebut tetap perlu ditingkatkan untuk menuju target maksimal yang sudah 
ditetapkan yaitu sebesar 100 persen. 

 

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlibat dalam Pertunjukan Seni 

 

Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni di Indonesia 
pada tahun 2019 sebesar 3,60 persen atau terdapat sedikit peningkatan sebesar 0,04 persen 
poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, hasil capaian pada indikator 
tersebut masih jauh dari angka target yang ditetapkan yakni sebesar 12 persen. Indikator ini 
menjadi salah satu yang terendah pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 
Kegiatan Budaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perhatian terhadap pertunjukkan seni 
bagi anak perlu lebih ditingkatkan kembali agar anak menjadi lebih tertarik untuk 
berkecimpung dalam pertunjukan seni. 

 

 

 

5. Klaster V. Perlindungan Khusus 

Klaster ini memuat beberapa hal terkait perlindungan yang diberikan kepada anak 
dalam berbagai situasi yang membahayakan anak, yang mencakup anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, serta anak 
yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat. Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, 
terdapat lima indikator yang menjadi penyusun dari klaster perlindungan khusus, yaitu: 
persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja, rasio anak umur 5-17 tahun 
(disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet, rasio anak umur 7-17 tahun 
(disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah, persentase anak umur 0-17 tahun yang 
hidup di bawah garis kemiskinan, dan persentase anak umur 5-17 tahun yang telantar. 
Perubahan dari kelima indikator penyusun klaster ini selama kurun waktu 2018-2019 
terhadap target nasional akan ditampilkan sebagai berikut. 

 

Persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni 
di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 3,60 persen atau terdapat sedikit 
peningkatan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. 
Namun demikian, hasil capaian pada indikator tersebut masih jauh dari 
angka target yang ditetapkan yakni sebesar 12 persen. Indikator ini 
menjadi salah satu yang terendah pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan 
Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
perhatian terhadap pertunjukkan seni bagi anak perlu lebih ditingkatkan 
kembali agar anak menjadi lebih tertarik untuk berkecimpung dalam 
pertunjukan seni.
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5. Klaster V. Perlindungan Khusus

Klaster ini memuat beberapa hal terkait perlindungan yang diberikan 
kepada anak dalam berbagai situasi yang membahayakan anak, yang 
mencakup anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak dalam situasi eksploitasi, serta anak yang masuk dalam 
kelompok minoritas dan adat. Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, 
terdapat lima indikator yang menjadi penyusun dari klaster perlindungan 
khusus, yaitu: persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja, rasio 
anak umur 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses 
internet, rasio anak umur 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang 
sedang bersekolah, persentase anak umur 0-17 tahun yang hidup di bawah 
garis kemiskinan, dan persentase anak umur 5-17 tahun yang telantar. 
Perubahan dari kelima indikator penyusun klaster ini selama kurun waktu 
2018-2019 terhadap target nasional akan ditampilkan sebagai berikut.
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Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja 

 

Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin dan memberikan pendidikan 
yang layak bagi anak agar nanti ketika memasuki usia produktif dapat menjadi sumber daya 
manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa pekerja anak menjadi 
isu penting untuk diperhatikan karena pekerjaan yang dilakukan anak akan mempengaruhi 
pendidikan yang ditempuh anak tersebut. Pada gambar diatas terlihat bahwa persentase 
anak usia 10-17 tahun yang bekerja masih cukup tinggi, yaitu 6,35 persen pada tahun 2019 
atau turun 0,7 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya menjadi 
pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat menurunkan persentase pekerja anak hingga 
0 persen sebagaimana target yang sudah ditetapkan. 

 

Rasio Anak Usia 5-17 Tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Pernah Mengakses Internet 

 

Internet menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi 
yang semakin cepat. Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan hampir semua kalangan 
masyarakat, tidak terkecuali anak. Terutama pada kondisi saat ini, dimana terdapat pandemi 
COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring melalui 
metode school from home, internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi para siswa 
sebagai media pembelajaran. Semua anak, baik penyandang disabilitas maupun bukan 
penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses 
internet. Dari gambar di atas tampak bahwa rasio anak usia 5-17 tahun 
(disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar 54,98 persen pada tahun 
2019. Jika dibandingkan tahun 2018 terdapat peningkatan nilai indikator sebesar 14,07 
persen poin. Namun demikian, hasil capaian dalam indikator tersebut masih di bawah dari 
target maksimal yang sudah ditetapkan yakni 100 persen atau dengan kata lain semua anak 
tanpa terkecuali harus mendapatkan akses internet. Hal yang juga harus menjadi perhatian 
yakni diharapkan nantinya teknologi yang memudahkan anak khususnya penyandang 
disabilitas dalam mengakses internet dapat dikembangkan, agar tidak ada lagi kesenjangan 
mengakses internet dalam hal status disabilitas. 

 

Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin dan 
memberikan pendidikan yang layak bagi anak agar nanti ketika memasuki 
usia produktif dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 
Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa pekerja anak menjadi isu 
penting untuk diperhatikan karena pekerjaan yang dilakukan anak akan 
mempengaruhi pendidikan yang ditempuh anak tersebut. Pada gambar 
diatas terlihat bahwa persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja 
masih cukup tinggi, yaitu 6,35 persen pada tahun 2019 atau turun 0,7 
persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya 
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat menurunkan 
persentase pekerja anak hingga 0 persen sebagaimana target yang sudah 
ditetapkan.
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penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses 
internet. Dari gambar di atas tampak bahwa rasio anak usia 5-17 tahun 
(disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar 54,98 persen pada tahun 
2019. Jika dibandingkan tahun 2018 terdapat peningkatan nilai indikator sebesar 14,07 
persen poin. Namun demikian, hasil capaian dalam indikator tersebut masih di bawah dari 
target maksimal yang sudah ditetapkan yakni 100 persen atau dengan kata lain semua anak 
tanpa terkecuali harus mendapatkan akses internet. Hal yang juga harus menjadi perhatian 
yakni diharapkan nantinya teknologi yang memudahkan anak khususnya penyandang 
disabilitas dalam mengakses internet dapat dikembangkan, agar tidak ada lagi kesenjangan 
mengakses internet dalam hal status disabilitas. 

 

Internet menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
perkembangan teknologi yang semakin cepat. Saat ini, internet sudah 
menjadi kebutuhan hampir semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali 
anak. Terutama pada kondisi saat ini, dimana terdapat pandemi COVID-19 
yang mengharuskan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring 
melalui metode school from home, internet menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan bagi para siswa sebagai media pembelajaran. Semua anak, 
baik penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas harus 
memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses internet. 
Dari gambar di atas tampak bahwa rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/
nondisabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar 54,98 persen 
pada tahun 2019. Jika dibandingkan tahun 2018 terdapat peningkatan 
nilai indikator sebesar 14,07 persen poin. Namun demikian, hasil 
capaian dalam indikator tersebut masih di bawah dari target maksimal 
yang sudah ditetapkan yakni 100 persen atau dengan kata lain semua 
anak tanpa terkecuali harus mendapatkan akses internet. Hal yang 
juga harus menjadi perhatian yakni diharapkan nantinya teknologi yang 
memudahkan anak khususnya penyandang disabilitas dalam mengakses 
internet dapat dikembangkan, agar tidak ada lagi kesenjangan mengakses 
internet dalam hal status disabilitas.
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Pendidikan menjadi bagian dari fokus utama pembangunan yang menjadi hak setiap 
warga negara sebagaimana telah dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dan diuraikan 
lebih lanjut dalam Pasal 28C dan 31 UUD 1945. Cita-cita mulia yang tercantum dalam 
konstitusi tersebut juga sejalan dengan tujuan keempat SDGs, yakni menjamin kualitas 
pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat 
untuk semua. Dalam gambar di atas terlihat bahwa rasio anak usia 7-17 tahun 
(disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah di Indonesia meningkat dari 79,43 persen 
pada tahun 2018 menjadi 81,18 persen pada tahun 2019. Hal tersebut juga membuat 
indikator ini menjadi penyumbang terbesar pada Klaster Perlindungan Khusus. Meskipun 
demikian, hasil capaian pada indikator tersebut masih perlu ditingklatkan lagi untuk mencapai 
target maksimal yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100 persen. Pemerintah dan 
masyarakat harus terus bersinergi dan bekerja lebih keras guna mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan agar keadilan terutama di bidang pendidikan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan 

 

Anak-anak merupakan kelompok penduduk yang paling merasakan dampak dari 
kemiskinan dan rentan jatuh miskin ketika daya beli masyarakat menurun. Dalam praktiknya, 
ketika daya beli menurun, terdapat kecenderungan untuk mengorbankan sebagian 
kebutuhan dasar anak bahkan sebagian anak juga terpaksa bekerja untuk mendukung 
perekonomian rumah tangga. Dampaknya antara lain pendidikan anak menjadi terganggu 
dan tidak jarang sampai putus sekolah. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 11,76 persen anak 
berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan atau mengalami sedikit 

Pendidikan menjadi bagian dari fokus utama pembangunan yang 
menjadi hak setiap warga negara sebagaimana telah dicita-citakan dalam 
pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C dan 
31 UUD 1945. Cita-cita mulia yang tercantum dalam konstitusi tersebut 
juga sejalan dengan tujuan keempat SDGs, yakni menjamin kualitas 
pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar 
sepanjang hayat untuk semua. Dalam gambar di atas terlihat bahwa rasio 
anak usia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah 
di Indonesia meningkat dari 79,43 persen pada tahun 2018 menjadi 
81,18 persen pada tahun 2019. Hal tersebut juga membuat indikator 
ini menjadi penyumbang terbesar pada Klaster Perlindungan Khusus. 
Meskipun demikian, hasil capaian pada indikator tersebut masih perlu 
ditingklatkan lagi untuk mencapai target maksimal yang sudah ditetapkan 
yaitu sebesar 100 persen. Pemerintah dan masyarakat harus terus 
bersinergi dan bekerja lebih keras guna mendukung peningkatan kualitas 
pendidikan agar keadilan terutama di bidang pendidikan dapat tercapai.
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Anak-anak merupakan kelompok penduduk yang paling merasakan dampak dari 
kemiskinan dan rentan jatuh miskin ketika daya beli masyarakat menurun. Dalam praktiknya, 
ketika daya beli menurun, terdapat kecenderungan untuk mengorbankan sebagian 
kebutuhan dasar anak bahkan sebagian anak juga terpaksa bekerja untuk mendukung 
perekonomian rumah tangga. Dampaknya antara lain pendidikan anak menjadi terganggu 
dan tidak jarang sampai putus sekolah. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 11,76 persen anak 
berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan atau mengalami sedikit 

Anak-anak merupakan kelompok penduduk yang paling merasakan 
dampak dari kemiskinan dan rentan jatuh miskin ketika daya beli 
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masyarakat menurun. Dalam praktiknya, ketika daya beli menurun, 
terdapat kecenderungan untuk mengorbankan sebagian kebutuhan dasar 
anak bahkan sebagian anak juga terpaksa bekerja untuk mendukung 
perekonomian rumah tangga. Dampaknya antara lain pendidikan anak 
menjadi terganggu dan tidak jarang sampai putus sekolah. Pada tahun 
2019 terdapat sekitar 11,76 persen anak berumur 0-17 tahun yang hidup 
di bawah garis kemiskinan atau mengalami sedikit penurunan sebesar 
0,29 persen poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah masih harus 
bekerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan anak hingga 0 persen 
sebagaimana nilai target yang sudah ditetapkan.

Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Telantar
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Anak-anak merupakan kelompok penduduk yang paling merasakan dampak dari 
kemiskinan dan rentan jatuh miskin ketika daya beli masyarakat menurun. Dalam praktiknya, 
ketika daya beli menurun, terdapat kecenderungan untuk mengorbankan sebagian 
kebutuhan dasar anak bahkan sebagian anak juga terpaksa bekerja untuk mendukung 
perekonomian rumah tangga. Dampaknya antara lain pendidikan anak menjadi terganggu 
dan tidak jarang sampai putus sekolah. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 11,76 persen anak 
berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan atau mengalami sedikit 

Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pasal 34 ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar merupakan 
tanggung jawab negara sehingga negara harus mengatur dan memastikan 
terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat, 
tidak terkecuali anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 
Persentase anak usia 5-17 tahun yang telantar di Indonesia mengalami 
penurunan dari 1,60 persen tahun 2018 menjadi 1,40 persen tahun 
2019. Apresiasi patut diberikan terhadap kinerja dan sinergi yang baik 
antara pemerintah dan masyarakat sehingga persentase anak telantar di 
Indonesia dapat menurun. Meskipun begitu, kinerja dan sinergi tersebut 
masih harus terus ditingkatkan mengingat hasil capaian pada indikator 
tersebut masih belum memenuhi target untuk menurunkan persentase 
anak telantar sampai 0 persen.
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BAB 4 
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Konvensi Hak Anak telah menginspirasi negara-negara di dunia untuk 
memasukkan hak anak dalam perundangan, mengukuhkan lembaga multi disiplin 
dan antar instansi untuk memperhatikan hak anak, mengembangkan agenda nasional 
untuk anak, restrukturisasi anggaran untuk dialokasikan bagi pemenuhan hak anak, 
intervensi dalam perkembangan dan kelangsungan hidup anak, memperhatikan 
diskriminasi dan hambatan lain dalam pemenuhan hak anak, menciptakan 
kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan pendapatnya, didengarkan, dihargai, 
serta dipertimbangkan pendapatnya dalam proses perencanaan pembangunan. 
Berbagai upaya inilah yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan perlindungan 
anak. bahkan, pada tahun 2020 sebagai awal pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Presiden RI telah mengeluarkan 5 arahan 
sebagai target pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
yaitu: 

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;

2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;

3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4. Penurunan pekerja anak;

5. Pencegahan perkawinan anak.
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Dari 5 arahan Presiden tersebut, 3 diantaranya terkait langsung dengan 
perlindungan anak, yaitu penurunan kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja 
anak dan pencegahan perkawinan anak. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah 
yang begitu besar dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. 

4.1 Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya 
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berbagai 
upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan 
perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

Program perlindungan anak dilakukan melalui pemenuhan hak anak dan 
perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan. Pemenuhan hak anak 
terbagi dalam 4 kluster, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, kesejahteraan dan kesehatan dasar, serta pendidikan, 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan terbagi dalam 3 aspek pemenuhan 
hak anak, yaitu kepemilikan akta kelahiran, hak untuk mendapatkan/
menerima informasi yang layak bagi anak dan hak partisipasi anak.

Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa 
setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. Selain itu, pasal 7 ayat (1) pada undang-undang yang 
sama juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui 
orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sebagai 
implementasi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi hak sipil anak yang 
melekat sejak mereka lahir, melalui kepemilikan akta kelahiran. Berbagai 
inovasi dan kemudahan telah dilakukan pemerintah agar semua anak 
tanpa terkecuali bisa mendapatkan akta kelahiran, bagaimanapun kondisi 
orang tuanya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah 
menetapkan mekanisme pengurusan akta kelahiran bagi semua anak, 
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baik yang orang tuanya memiliki akta nikah maupun tidak, termasuk 
anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya. 

Dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kemen PPPA 
telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan advokasi dan 
sosialisasi ke kabupaten/kota dengan persentase kepemilikan akta 
kelahiran terendah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang 
dihadapi dalam kepemilikan akta kelahiran, membuat Forum Koordinasi 
Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai wadah untuk membahas 
berbagai permasalahan pengurusan akta kelahiran, bersama-sama 
dengan Kementerian/Lembaga terkait, adanya Nota Kesepahaman 8 
Kementerian/Lembaga (Kemen PPPA, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkes, 
Kemendikbud, Kemenag, Kemensos dan Kemenkumham) tentang 
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam 
Rangka Perlindungan Anak pada tahun 2015, serta bersama-sama dengan 
Kemendagri membuat Panduan Bersama Pemenuhan Hak Sipil Anak 
Dalam Pengurusan Akta Kelahiran. Berbagai upaya tersebut telah berhasil 
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, bahkan pada tahun 2019 telah 
melampaui target nasional sebesar 85 persen.

Meskipun demikian, disparitas kepemilikan akta kelahiran masih 
terjadi antar provinsi, terutama provinsi-provinsi di wilayah timur 
Indonesia. Permasalahan yang dihadapi antara lain karena kondisi 
geografis dan masih rendahnya pemahaman tentang kepemilikan akta 
kelahiran, terutama di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Sulawesi 
Tenggara. Hal inilah yang berkontribusi pada rendahnya pencapaian IPA 
dan IPHA di 5 provinsi tersebut. Padahal, kepemilikan akta kelahiran adalah 
hak dasar yang harus dimiliki anak. dengan kepemilikan akta kelahiran, 
maka mereka terhindar dari kasus pekerja anak, mencegah pengadilan 
anak di bawah usia yang diperbolehkan, mencegah terjadinya manipulasi 
usia, perdagangan anak, pernikahan anak, pengangkatan anak ilegal, dll, 
yang tentunya akan berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Selain kepemilikan akta kelahiran, hak anak yang harus dipenuhi 
dalam kluster hak sipil dan kebebasan adalah hak untuk menerima 
informasi yang layak anak, yaitu informasi yang sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial 
anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.
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Perkembangan teknologi informasi tentunya telah memberikan 
kemudahan kepada anak-anak kita. Tetapi di sisi lain, anak-anak juga rentan 
terpapar informasi yang tidak layak untuk dirinya. Fakta menunjukkan 
banyaknya kasus kekarasan yang terjadi pada anak dan dilakukan melalui 
media digital. Apalagi saat kondisi pandemi seperti saat ini. Kita semua 
termasuk anak-anak harus melakukan berbagai kegiatan secara daring, 
sehingga penggunaan gadget pada anak juga mengalami peningkatan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pemenuhan hak informasi 
layak anak adalah semakin berkurangnya tayangan atau penyediaan 
informasi khusus anak melalui berbagai media. Tayangan khusus anak di 
TV semakin berkurang, begitu juga di radio, media cetak, dan media sosial. 
Kondisi ini juga memaksa anak pada akhirnya kembali pada gadgetnya. 

Dari hasil analisis pada Bab 3 menunjukkan bahwa ada 41% anak yang 
mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. 
Angka ini memang masih rendah jika dibandingkan angka maksimum 
sebesar 85%. Hal inilah yang mendorong Kemen PPPA mengembangkan 
Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).

PISA adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi 
terintegrasi (selain sebagai tempat untuk mendapatkan informasi juga 
sebagai tempat bermain, tempat mengembangkan kreatifitas dan juga 
tempat pengaduan) yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan 
pelayanan yang ramah anak. Melalui PISA diharapkan dapat meningkatkan 
kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan 
dirinya. Sampai saat ini PISA telah dikembangkan di 9 kabupaten/kota dan 
akan terus dilakukan sosialisasi dan fasilitasinya.

Pasal 12 Konvensi Hak Anak/CRC (Convention of The Rights of 
The Child) yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan dan 
pemenuhan hak anak, menyebutkan mengenai menghargai pandangan 
anak. Pasal ini tidak hanya mewajibkan negara untuk menjamin anak 
dapat mengekspresikan pandangannya secara bebas, tetapi juga wajib 
menjamin pandangan anak untuk didengar dan dipertimbangkan secara 
serius. Partisipasi Anak diartikan sebagai keterlibatan seseorang yang 
belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang 
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segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas 
kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama, sehingga anak dapat 
menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai implementasi dari KHA dan 
UU Perlindungan Anak tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia 
melalui Kemen-PPPA membuat kebijakan peningkatan pemenuhan hak 
partisipasi anak melalui Forum Anak (FA), sebagai wadah partisipasi 
anak yang dibentuk oleh Negara, dikelola oleh anak, untuk menyuarakan 
aspirasi anak secara kolektif. 

Pembentukan FA difasilitasi oleh pemerintah, dibentuk berbasis 
komunitas dimana anak tersebut tinggal. FA terdiri dari perwakilan anak dari 
kelompok-kelompok anak, sehingga FA diharapkan dapat mengakomodir 
aspirasi, pandangan dan kebutuhan semua kelompok anak, baik di tingkat 
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi. FA telah 
berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kemen-
PPPA, sampai tahun 2019 Forum Anak sudah terbentuk di 34 provinsi, 
451 kabupaten/kota, 1.284 kecamatan dan 2.098 desa/kelurahan. Untuk 
itu, perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas FA serta peningkatan 
peran FA untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak.

Seiring dengan semakin berkembangnya FA di Indonesia, peran FA 
perlu semakin ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pemenuhan hak dan 
perlindungan khusus anak. Untuk itu, peran FA difokuskan sebagai Pelopor 
dan Pelapor (2P) serta pelibatan FA dalam perencanaan pembangunan 
(musrenbang), agar program/kebijakan pembangunan benar-benar 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan manfaat 
yang optimal bagi anak. Oleh karena itu, Kemen-PPPA dan Dinas PPPA 
di daerah mempunyai program dan kegiatan pelatihan bagi FA sebagai 
2P terkait isu-isu faktual anak, seperti perkawinan anak, informasi layak 
anak, anti rokok dan masalah lingkungan hidup. Pelatihan ini dilakukan 
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setiap tahun dengan melibatkan narasumber yang kompeten terkait isu 
yang diangkat saat itu.

Melalui FA tentunya diharapkan dapat meningkatkan persentase anak 
yang mengikuti kegiatan berorganisasi yang persentasenya masih sangat 
rendah yaitu hanya 8,55% jika dibandingkan nilai maksimal sebesar 30%. 
Selain itu, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh FA tentunya 
akan meningkatkan persentase anak yang pernah mengikuti kegiatan 
sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar, yang saat ini mencapai 69% 
dari nilai maksimum sebesar 100%. 

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster penting dalam pemenuhan hak anak yang mempunyai 
nilai capaian yang tinggi yaitu 73,60 pada Tahun 2018 dan 74,24 pada 
Tahun 2019, serta terdapat empat indikator yang menjadi penyusun dari 
klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu: perempuan 
berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun, balita yang 
mendapatkan pengasuhan tidak layak, anak usia 0-17 tahun yang tidak 
tinggal bersama kedua orang tua, dan Angka Kesiapan Sekolah (AKS).

Dalam pembentuk pertama terkait Persentase perempuan berusia 20-
24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun merupakan indikator 
negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen tentu tidak mudah 
pencapaiannya. Ada 22 provinsi Tahun 2019 yang selama ini mempunyai 
angka tertinggi perkawinan anak diatas angka nasional 10,24 % dengan 
3 Provinsi tertinggi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan 
Sulawesi Barat, tentu harus diupayakan intervensi untuk menurunkan 
melalui upaya pencegahan perkawinan anak. Langkah strategis yang 
dilakukan oleh Kemen PPPA bersama 15 Kementerian/Lembaga serta 
hampir 80 Lembaga Masyarakat peduli anak sebagai terobosan progresif 
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan praktek 
perkawinan anak yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu isinya adalah adanya 
perubahan batas usia minimal menikah perempuan yang semula 16 
tahun diubah menjadi 19 tahun. Selain perubahan Undang undang, 
kegiatan strategis nasional lainnya adalah menetapkan Strategi Nasional 
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Pencegahan Perkawinan Anak, mempercepat integrasi didaerah dengan 
melakukan pakta integritas 20 Provinsi tertinggi perkawinan anak, serta 
menggerakkan pilar peranserta masyarakat melalui Gerakan Bersama Stop 
Perkawinan Anak, agar secara masif dan intensif menyadarkan masyarakat 
untuk tidak melakukan praktek perkawinan anak yang dampaknya tidak 
hanya bagi anak itu sendiri, keluarga bahkan negara pada akhirnya.

Selain upaya pencegahan perkawinan anak, dalam klaster lingkungan 
keluarga dan pengasuhan alternatif, yang sangat mendasar adalah 
pengasuhan anak yang layak dalam keluarga maupun dalam pengasuhan 
alternatif/keluarga pengganti. Mengingat keluarga merupakan wadah 
yang ideal dalam menentukan tumbuh kembang anak guna menciptakan 
pondasi yang kokoh bagi kehidupan anak selanjutnya. Hal ini berkaitan 
dengan peran keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik, yaitu 
mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, moral, dan intelektual 
seorang anak sejak bayi hingga dewasa, dengan mengedepankan 
pengasuhan berbasis hak anak yaitu upaya pemenuhan kebutuhan kasih 
sayang, membangun kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, secara 
menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan bahwa Orang Tua berkewajiban dan 
Tanggung Jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, 
menumbuhkembangkan bakat anak, mencegah perkawinan anak 
dan membangun pendidikan karakter. Namun faktanya masih banyak 
keluarga/orang tua yang melakukan pengasuhan yang tidak layak, hal ini 
dapat dilihat terjadi pada 3 (tiga) Provinsi yang mempunyai angka tertinggi 
yaiitu Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. Upaya 
Kemen PPPA untuk menguatkan orang tua dalam keluarga dan lembaga 
pengasuhan alternatif adalah dengan melakukan Pelatihan Pengasuhan 
Berbasis Hak Anak bagi pengelola Daycare, Panti anak, Pesantren, 
Boardingschool, serta PAUD. 

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak harus diasuh oleh 
Orang Tuanya sendiri, namun faktanya masih banyak anak (usia 0-17 
Tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua) atau yang mengalami 
keterpisahan baik disengaja atau tidak dengan kedua orang tuanya, 
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sehingga banyak yang tidak dapat hidup bersama orang tuanya. Kehadiran 
orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap tumbuh 
kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas 
orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan 
tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan 
pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua 
dalam pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk 
memastikan anak yang mengalami keterpisahan dari lingkungan keluarga 
mendapat pengasuhan alternatif agar tumbuh kembang optimal tidak 
hanya fisik, namun juga spritual, moral, mental dan sosial bagi anak. 
Angka anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya masih cukup tinggi 
di 2 Provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, hal ini 
dikarenakan para orang tua bahkan para ibu yang harusnya melakukan 
pengasuhan dekat dengan anaknya yang masih balita, terpaksa bekerja 
diluar negeri dan banyak yang sebagai buruh migran antara lain di 
Negara Malaysia, Arab Saudi dan Hongkong, sehingga anak tidak 
mempunyai resiliensi yang kuat sehingga terjadi hubungan yang buruk 
dan berdampak tidak mempunyai daya kelekatan antara anak dan orang 
tua. Untuk menjawab permasalahan ini, Kemen PPPA sejak Tahun 2016 
telah membentuk dan mengembangkan Pusat Pembelajaran Keluarga/ 
PUSPAGA yang dikelola oleh Tenaga Psikolog yang bersertifikat dan 
sampai dengan Tahun 2020 telah tersedia 149 PUSPAGA yang tersebar 
di 12 Provinsi dan 134 Kabupaten Kota. PUSPAGA sangat membantu 
memberikan layanan konseling pengasuhan keluarga agar para orang tua 
mampu menjadi pengasuh sesuai hak anak.

Pada (AKS) menggambarkan siswa yang duduk di kelas 1 SD dan 
sebelumnya pernah mengikuti PAUD. Kesiapan sekolah pada anak tidak 
hanya ditentukan oleh anak sebagai individu yang menjalankannya, 
akan tetapi lingkungan sekolah dan keluarga juga ikut berperan 
serta dalam menentukannya. Lingkungan sekolah berperan dalam 
mendukung kelancaran proses transisi anak ke pendidikan dasar dan 
sikap serta keterlibatan orang tua dalam mendampingi dan membimbing 
perkembangan anak. Untuk itulah usia anak di PAUD Pendidikan anak 
usia dini menjadi penting. PAUD dilihat sebagai lembaga yang dapat 
mencerminkan perkembangan anak o-6 Tahun secara holistik integratif 
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tidak hanya dipastikan dipenuhi derajat baik kesehatan, pendidkan tetapi 
juga derajat keceriaannya, sehingga titik beratnya dengan perspektif 
prinsip pengasuhan Berbasis hak anak. Angka Kesiapan Sekolah yang 
masih rendah terdapat di 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat 
dan Papua, tentu harus didorong ditingkatkan untuk dapat naik angkanya, 
sehingga anak yang sesuai umur yang ditetapkan dapat ikut aktif dalam 
jenjang pendidikan SD. Pemerintah dalam perkembangannya sudah 
memberikan penguatan dalam program pemerintah Satu Desa Satu PAUD 
dan dalam kebijakan PAUD HI/Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 
Integratif, dimana Kemen PPPA sebagai salah satu Sub Gugus Tugas dalam 
Pengasuhan dan Perlindungan Anak.

3. Kesejahteraan dan Kesehatan Dasar

Pemenuhan hak anak atas Kesehatan dasar dan kesejahteraaan 
terbagi dalam 2 aspek pemenuhan hak anak, yaitu Kesehatan dasar dan 
Kesejahteraan.

Pasal 8 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan 
bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 
jaminan social sesuai dngan kebutuhan fisik, mental, spiritual. Selain 
itu, pasal 23 ayat (1) pada undang-undang yang sama juga menyatakan 
Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 
kesejahteraananak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang 
tua, wali, atau orang lainyang secara hokum bertanggungjawab terhadap 
anak.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, 
maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 
secara social dan ekonomis (UU 36 tahun 2009). Kesejahteraan Anak 
adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, 
jasmani maupun social (UU no.4 tahun 1979). 

Dalam Konvensi Hak Anak (pasal 24) tertuang bahwa anak berhak 
menikmati status kesehatan tertinggi dalam perkembangan fisik, mental, 
spiritual dan sosial.Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan 
anak dapat terwujud dengan adanya dukungan layanan kesehatan yang 
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optimal bagi anak serta peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan 
masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri dalam menanggulangi 
masalahan kesehatan anak, yang dapat menghambat tumbuh kembang 
anak, sepertistunting, penyakit infeksi, obesitas, serta kematian ibu dan 
bayi dan permasalahan anak lainnya.

Berbagai upaya untuk memberikan pemahaman dan ketersediaan 
fasilitas untuk mewujudkan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan 
kesejahteraan telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui Kementerin 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), yang salah 
satu fungsinya adalah mengkoordinasikan terlaksananya pemenuhan 
hak anak, khususnya dalam hal ini pemenuhan hak anak atas kesehatan 
dan kesejahteraan. Kementerian PP-PA berupaya memastikan semua 
anak tanpa kecuali untuk dapat memperoleh haknya atas kesehatan 
dan kesejahteraan, salah satunya dengan mengembangkan kebijakan 
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diukur dengan 24 indikator, 
dimana 6 indikator diantaranya merupakan upaya pemenuhan hak anak 
atas kesehatan dan kesejahteraan. Untuk hal tersebut, Kementerian 
PP-PA telah menyusun Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), 
membuat model Kampung Anak Sejahtera (KAS), melakukan koordinasi, 
advokasi, sosialisasi, fasilitasi untuk memberikan pemahaman kepada 
para stakeholders terutama di daerah untuk memberikan pemahaman 
dan upaya menjamin pemenuhan anak terkait kesehatan dan kesehatan 
dimanapun anak berada. Selain itu, juga memberikan bantuan sarana 
prasarana sebagai upaya percepatan pemenuhan hak anak terkait 
kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Kementerian PP-PA 
telah melakukan koordinasi dengan kementerian teknis, dan melakukan 
advokasi, sosialisasi, fasilitasi, ketersediaan KIE serta bantuan sarana 
prasarana sebagai afirmasi untuk upaya mewujudkan hak anak tersebut.

Masalah kesehatan anak merupakan permasalahan kesehatan yang 
kompleks, termasuk angka stunting di Indonesia yang masih tinggi sekitar 
27,8% (2019).Sehingga diperlukan penanganan yang holistik berdasarkan 
4 (empat) prinsip hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik 
bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 
serta penghargaan terhadap pendapat anak.
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Meskipun demikian dalam bab 3 dari 8 indikator klaster Kesehatan 
dan kesejahteraan IPA-IPHA-IPKA tahun 2018 – 2019 telah menunjukkan 
yang positif walaupun belum mencapai nilai maksimal, kecuali pada 
indikator 4 (% anak yangberusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 
1400 kkal), merupakan indikator negatif namun menunjukkan kenaikan 
angka. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius, selain indikator yang 
lainnya. 

Pemerintah telah mengangkat stunting menjadi isu Prioritas Nasional. 
Hal ini berarti diperlukan penanggulangan stunting lintas sektor karena 
stunting tidak hanya disebabkan faktor gizi buruk namun multi faktor baik 
langsung maupun tidak langsung, antara lain: praktik pengasuhan yang 
kurang baik termasuk pengetahuan ibu akan kesehatan dan gizi sebelum 
dan pada masa kehamilan; kurangnya akses layanan kesehatan; masih 
kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi; 
serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Stunting tidak hanya 
mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak secara fisik, namun 
juga mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan, kemampuan kognitif, 
gangguan metabolisme tubuh anak sehingga mempengaruhi kemampuan 
belajar dan prestasi anak.Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak 
balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK). Angka stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 30,8% 
(Riskesdas 2018). 

Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung 
zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, 
dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, 
perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam 
rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah 
gizi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Gizi Seimbang). Berdasarkan hasil analisis IPHA cakupan ASI 
Eksklusif mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 sebesar 
66,69%. Di sisi lain, persentase anak berumur 0–17 tahun yang konsumsi 
kalorinya <1400 kkal mengalami peningkatan 0,33 persen, yang artinya 
pelu pemahaman pemenuhan gizi yang baik bagi proses pertumbuhan 
anak. Berkaitan dengan hal tersebut, ASI ekslusif merupakan sumber 
gizi yang sempurna bagi anak usia 0-5 bulan, namun untuk mewujudkan 
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pemenuhan gizi seimbang sepanjang pertumbuhan anak, pola konsumsi 
pangan harus berubah sejalan dengan bertambahnya usia, tinggi badan, 
berat badan serta aktivitas anak.

Selain masalah pemenuhan gizi, perilaku merokok pada usia anak 
menjadi menjadi pintu masuk permasalahan anak lainya. Hasil analisis 
IPHA menunjukkan adanya penurunan proporsi usia 5 – 17 tahun, 
namun upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, 
keluarga, serta anak sendiri tentang bahaya rokok harus terus dilakukan. 
Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan kecanduan, dan semakin muda 
seseorang mulai merokok, semakin kuat kecanduannya dan semakin sulit 
untuk berhenti merokok (IDAI, 2019). 

Kemen PPPA mengambil langkah strategis untuk meningkatan derajat 
kesehatan anak melalui kerjasama lintas sektor, antara lain advokasi 
program Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP). PRAP adalah upaya 
atau pelayanan di Puskemas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, 
perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) 
prinsip hak anak. Puskesmas memiliki wilayah kerja yang sangat strategis 
dalam meningkatkan derajat kesehatan anak, melalui upaya kesehatan 
yang sudah ada di Puskesmas, meliputi upaya pencegahan penyakit 
(preventif), peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat 
(promotif), pengobatan (kuratif) serta pemulihan (rehabilitatif). Jumlah 
Puskesmas yang telah inisiasi pelayanan ramah anak saat ini sebanyak 
9.993 Puskesmas. Berdasarkan data Desember 2019, terdapat 1.783 
Puskesmas Ramah Anak, yang tersebar di 184 kabupaten/kota di 34 
provinsi.

Selain dukungan layanan kesehatan yang ramah anak, Kemen PPPA 
juga bersinergi lintas sektor, dan berfokus pada perubahan perilaku, 
peningkatan pengetahuan serta peran masyarakat, keluarga dan anak 
tentang pentingnya pemenuhan hak gizi anak dalam 1000 HPK (seribu 
hari pertama kehidupan) untuk mencegah stunting.

Kemen PPPA berkolaborasi dengan dunia usaha dan Pemerintah 
daerah melalui program Kampung Anak Sejahtera (KAS). KAS bertujuan 
untuk meningkatkan peran keluarga dalam memenuhi hak kesehatan dan 
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kesejahteraan anak melalui peningkatan pengetahuan serta keterampilan 
di bidang pangan dan gizi untuk tumbuh kembang anak.

Sejak tahun 2018 s.d 2019, Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) 
telah dilaksanakan di 8 (delapan) desa, yang berada pada Kabupaten/
Kota prioritas lokus stunting yang ditetapkan oleh Bappenas, antara lain: 
Desa Selomirah, Kab. Magelang; Desa Tambak Kalisogo, Kab. Sidoarjo; 
Desa Cibatok Dua, Kab. Bogor; Desa Bulagor, Kab. Pandeglang; Desa 
Tanjunganom, Kab. Wonosobo; Desa Geyer, Kab. Grobogan; Desa Sendang 
Sari, Kab. Kulonprogo; Desa Cintamekar, Kab. Subang.

Kemen PPPA juga melaksanakan sosialisasi ASI eksklusif, gizi seimbang, 
pembatasan konsumsi gula, garam, lemak bagi keluarga sebagai pelopor 
dan pelapor, serta sosialisasi bahaya rokok dan kesehatan reproduksi bagi 
anak sebagai pelopor dan pelapor di 33 Provinsi, sejak tahun 2017 s.d 
2019. Sosialiasi dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan 
serta peran keluarga dan anak tentang pentingnya tumbuh kembang anak 
melaui pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif dan gizi seimbang serta 
pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan bahaya rokok yang dapat 
menimbulkan permasalahan anak.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pemenuhan hak pendidikan anak mempunyai arti bahwa semua anak 
usia sekolah harus bersekolah. Usia anak untuk bersekolah ditetapkan sejak 
usia 7 tahun dan negara harus memastikan mereka harus mendapatkan 
pendidikan dasar (SD/sederajat hingga SMA/sederajat) selama 12 tahun. 
Salah satu indikator yang diukur dalam penghitungan Indeks Pemenuhan 
Hak Anak (IPHA) untuk memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan 
adalah persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah. Angka 
persentase yang semakin rendah menunjukan keberhasilan upaya 
pemerintah dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Oleh karena 
itu upaya yang dilakukan Kemen PPPA salah satunya adalah memberikan 
perlindungan terhadap anak selama berada di sekolah atau di satuan 
pendidikan lainnya melalui program Satuan Pendidikan Ramah Anak 
(SRA), yang bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk perlindungan 
anak selama di satuan pendidikan, serta menciptakan kondisi sekolah yang 
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bersih, aman, rapi, indah, inklusif, sehat, nyaman untuk anak dan warga 
sekolah lainnya, termasuk juga orang tua, sehingga akan mengurangi 
kasus anak putus sekolah dan pada akhirnya turut menekan persentase 
anak yang tidak bersekolah. 

SRA adalah 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. Selain dapat mengurangi dan menekan persentase anak yang 
tidak bersekolah, SRA juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi 
tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Ada 4 hal yang menjadi 
konsep SRA, yaitu mengubah pendekatan /paradigma kepada peserta 
didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak, 
memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari hari di 
satuan pendidikan, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan 
terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan 
pendidikan; dan memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam 
memenuhi 6 (enam) komponen SRA. Sementara untuk mengukur capaian 
SRA, terdapat 6 komponen yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, 
antara lain yaitu : 1.Kebijakan SRA ; 2.Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA ; 3.Pelaksanaan Proses Belajar yang 
Ramah Anak ; 4.Sarana dan Prasarana Ramah Anak ; 5.Partisipasi Anak ; 
dan 6.Partisipasi Orang Tua, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia 
Usaha.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah SRA telah mencapai 41.965 yang 
tersebar di 301 Kab/Kota di 34 Provinsi. Terdapat sebanyak 16 Provinsi 
dengan prosentase Kabupaten/Kota yang memiliki SRA di atas angka 
nasional yaitu di atas 46%. Peningkatan ini cukup signifikan dengan 
didukung program peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi SDM 
Pemerintah Daerah, pendidik dan tenaga kependidikan terkait SRA dan 
Konveksi Hak Anak (KHA), yang telah dilaksanakan di seluruh Provinsi dan 
beberapa Kab/Kota. 

Dalam membentuk dan mengembangkan SRA baik di pusat 
maupun di daerah, Kemen PPPA membentuk Sekretariat Bersama SRA 
dan menetapkan Tim Fasilitator SRA yang berasal dari pendidik, tenaga 
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kependidikan, akademisi, pengampu program pemenuhan hak anak 
pada Kemen PPPA maupun pada Dinas PPPA. Tim Fasilitator SRA inilah 
yang akan membantu memfasilitasi, mendampingi, memberi dukungan 
dan menunjang kelancaran dalam pelaksanaan SRA mulai dari tahap 
merencanakan, membentuk, , sampai pada tahap pengembangan.

Sebagai rangkaian evaluasi dan pemberian penghargaan Kab/Kota 
Layak Anak (KLA), Kemen PPPA juga memberikan penghargaan kepada 
SRA yang dinilai sudah mampu memenuhi dan mengimplementasikan 
6 komponen SRA. Sampai dengan tahun 2019, KemenPPPA telah 
memberikan penghargaan kepada 61 SRA dari berbagai jenjang 
pendidikan dengan rincian tahun 2017 sebanyak 19 SRA, pada tahun 
2018 sebanyak 17 SRA, dan pada tahun 2019, terdapat 25 SRA yang 
menerima penghargaan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan apresiasi 
serta motivasi bagi satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas 
menjadi satuan pendidikan yang ramah anak, yang mampu mengakomodir 
kepentingan terbaik bagi anak, mampu memenuhi hak-hak anak dan 
dapat memberikan perlindungan terhadap anak selama berada di satuan 
pendidikan. 

Jika dilihat dari rata-rata nasional persentase anak usia 7-17 tahun 
yang tidak bersekolah, menunjukan angka yang relatif kecil, yaitu sebesar 
6,11% di tahun 2018 dan 5,86% pada tahun 2019. Hal ini berarti upaya 
yang dilakukan pemerintah sudah cukup berhasil, walaupun masih 
terdapat beberapa provinsi yang memiliki persentase di bawah angka 
nasional. Hal ini akan menjadi pertimbangan pemerintah, khususnya 
Kemen PPPA dalam menyusun strategi intervensi pemenuhan hak anak 
atas pendidikan dengan memprioritaskan daerah- daerah yang memiliki 
persentase anak usia 5-17 tahun rendah atau di bawah rata-rata nasional.

Selain mendapatkan hak pendidikan secara utuh, menurut Konvensi 
Hak Anak khususnya pada pasal 30 dan 31 juga mengamanatkan agar 
anak juga dipenuhi haknya dalam memanfaatkan waktu luang di luar 
waktu sekolah dengan melakukan kegiatan yang positif, inovatif dan 
kreatif, serta melestarikan kegiatan budaya khususnya budaya lokal tanpa 
mengabaikan perlindungannya. Untuk memastikan pemehuhan hak anak 
atas pemanfaatan waktu luang secara benar dan terlindungi yaitu dengan 
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melakukan kegiatan yang positif, inovatif dan kreatif di tempat yang 
terlindungi, Kemen PPPA mengembangkan kebijakan Pusat Kreativitas 
Anak (PKA). 

Pusat Kreativitas Anak adalah wahana yang bersih, sehat, hijau, 
inklusif, aman, dan nyaman bagi anak untuk bermain, beristirahat, 
berekreasi, berkreasi, mengembangakan seni dan budaya seta dapat 
diakses semua anak termasuk anak penyandang disabilitas, anak di 
masyarakat adat terpencil, dan anak dari kelompok yang terpinggirkan 
untuk mengembangkan ide baru, pemikiran, dan terobosan baru, serta 
karya yang bermanfaat. Konsep pengembangan PKA adalah bukan 
membentuk atau membangun tempat kreativitas baru namun dibentuk 
dan dikembangkan dari lembaga-lembaga kreatif, budaya, rumah ibadah 
dan lainnya yang sudah ada. Sehingga cikal bakal dari pembentukan PKA 
dapat berasal dari beberapa lembaga seperti sanggar, perpustakaan 
daerah, rumah pintar, Pos PAUD, termasuk juga rumah ibadah seperti 
mesjid, gereja, pura, dan sebagainya. 

Kemen PPPA mulai mengembangkan PKA sejak tahun 2016. Pada 
tahun 2018 telah terbentuk sebanyak 56 PKA, kemudian di tahun 2019 
bertambah menjadi 78 PKA yang tersebar di 57 Kab/Kota di 31 Provinsi. 
Advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah terus dilakukan agar 
pembentukan dan pengembangan PKA dapat terwujud sampai dengan 
tingkat desa sehingga mempermudah bagi anak-anak untuk menjangkau 
PKA. PKA merupakan salah satu indikator dari KLA, sehingga pada proses 
pembentukan dan pengembangan PKA harus diinisiasi oleh Pemda dalam 
hal ini Dinas PPPA bekerjasama Gugus Tugas KLA Klaster IV, Dinas dan sektor 
lainnya, termasuk juga dunia usaha dan organisasi masyarakat. Pemda 
juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola PKA 
dalam memahami Konvensi Hak Anak (KHA) dan mendalami konsep PKA 
melalui pelatihan dan bimbingan teknis. 

Selain mengembangkan PKA, bentuk inovasi lainnya yang dilakukan 
Kemen PPPA dalam pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang 
adalah dengan mengadakan Kegiatan Sehari Belajar di Luar Kelas. Pada 
tahun 2018, kegiatan Sehari Belajar di Luar Kelas diikuti oleh sebanyak 
5.566 sekolah dan 927.395 siswa di 110 kab/kota di 22 Provinsi, angka 
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tersebut meningkat signifikan pada tahun 2019 yang diikuti oleh 17.869 
satuan pendidikan dengan jumlah siswa sebanyak 4.607.530 siswa 
yang tersebar di 307 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi. Terkait dengan 
pemenuhan hak anak atas kegiatan budaya, setiap tahunnya Kemen 
PPPA juga mengadakan Festival Permainan Tradisional sebagai wadah 
memperkenalkan kekayaan budaya kepada anak-anak Indonesia melalui 
berbagai jenis permainan tradisional, dan merupakan salah satu cara 
untuk mengenalkan budaya pada anak sejak dini. 

Dengan terbentuknya PKA, terlaksananya kegiatan Sehari Belajar 
di Luar Kelas, dan Festifal Permainan Tradisional, diharapkan bisa 
meningkatkan keterlibatan anak usia 5-17 tahun dalam pertunjukan seni, 
persentase anak usia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah 
dan warisan budaya serta meningkatkan keinginan anak untuk mengikuti 
ekstrakurikuler dan kursus (selain bimbingan belajar) yang berkaitan 
dengan pengembangan potensi, keterampilan, bakat dan kreativitas 
anak. Indikator- indikator tersebut menjadi ukuran pemenuhan hak anak 
dalam pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Jika dilihat dari data tahun 2019, persentase anak usia 5-17 tahun 
yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler adalah 
sebesar 77,89 %. Angka ini cukup tinggi dan menunjukan bahwa anak 
yang masih bersekolah, sebagian besar sudah mengikuti ekstrakurikuler 
yang diadakan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Namun untuk 
persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan 
belajar) masih sangat rendah, yaitu sebesar 8,29%. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena faktor ekonomi orang tua, dimana tidak semua orang 
tua mampu untuk membiayai kursus yang diminati anaknya. Di samping 
itu, persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni 
juga terbilang masih sangat rendah, yaitu 3,60 %. Meskipun Indonesia 
merupakan negara yang sangat kaya akan seni dan budaya, namun seiring 
dengan perkembangan jaman, pengenalan terhadap kesenian dan budaya 
lokal mengalami penurunan. Begitu juga dengan persentase anak usia 
5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya 
yang rendah, yaitu sebesar 15,27%. 



96 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Persentase anak usia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain 
bimbingan belajar), persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat 
dalam pertunjukan seni, dan persentase anak usia 5-17 tahun yang 
mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya yang masih relatif 
rendah turut menjadi penyebab paling rendahnya nilai IPHA dari klaster 
pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan 
kegiatan budaya dibandingkan dengan klaster lainnya baik pada tahun 
2018 maupun tahun 2019. Jika dilihat dari disparitas antar Provinsi, 
dapat diketahui 5 Provinsi yang memiliki nilai IPHA terendah baik tahun 
2018 maupun tahun 2019, yaitu Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan 
Sulawesi tenggara. Memprioritaskan intervensi program dan kegiatan 
terhadap provinsi-provinsi yang memiliki nilai IPHA terendah tersebut 
juga bisa menjadi upaya strategis dalam meningkatkan nilai IPHA.

5. Perlindungan Khusus Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq. 

Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi dalam 
penyelenggaraan perlindungan khusus anak melalui perumusan 
kebijakan, koordinasi implementasi pelakanaan kebijakan dan penguatan 
kelembagaan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan perlindungan khusus anak. Dalam pasal 59 UU no 35 tahun 
2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa ada 15 kategori 
anak yang memerlukan perlindungan khusus yakni a). Anak dalam situasi 
darurat; b). Anak yang berhadapan dengan hukum; c). Anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi; d). Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/
atau seksual; e). Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f). Anak yang menjadi korban 
pornografi; g). Anak dengan HIV/AIDS; h). Anak korban penculikan, 
penjualan, dan/atau perdagangan; i). Anak korban Kekerasan fisik dan/
atau psikis; j). Anak korban kejahatan seksual; k). Anak korban jaringan 
terorisme; l). Anak penyandang disabilitas; m). Anak korban perlakukan 
salah dan penelantaran; n). Anak dengan perilaku social menyimpang; 
dan o). Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi Orang Tuanya. 



97INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Adapun capaian IPKA tahun 2019 berada pada indeks 77,03 meningkat 
dibandingkan dengan tahun 2018 yakni pada indeks 73,98. Kenaikan 
indikator ini ditunjukkan dengan “meningkatnya rasio anak usia 5-17 
tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet dan 
meningkatnya rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non diasbilitas) yang 
sedang bersekolah. Selain itu adanya penurunan pada beberapa indikator 
negative, yaitu persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, persentase 
anak berumur 0-17 tahun yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan 
persentase anak usia 5-17 tahun yang terlantar. Indikator pembentuk 
IPKA berdasarkan data Persentase anak usiak 10-17 tahun yang bekerja; 
Rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non diasbilitas) yang pernah 
mengakses internet; Rasio anak usia 7-17 tahun (diabilitas/non disabilitas) 
yang sedang bersekolah/APS 7-17 tahun; Persentase anak berumur 0-17 
tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan Persentase anak usia 
5-17 tahun yang terlantar. Tentunya indikator tersebut diatas berdasarkan 
ketersedian dan keberlanjutan yang ada di tingkat nasional dan provinsi 
yang bersumber di BPS. 

Dalam memastikan tersedianya layanan perlindungan khusus anak 
dalam rangka memastikan tercapainya indikator perlindungan khusus 
anak maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak telah melakukan berbagai macam upaya di antaranya adalah (1) 
Melakukan Koordinasi antar Kementerian Lembaga dan juga daerah 
dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak di antaranya 
penyusunan strategi penghapusan pekerja anak bekerjasama dengan 
Kementerian Ketanagakerjaan Republik Indonesia, (2)Keterlibatan 
masyarakat melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 
Masyarakat (PATBM) yang saat ini sudah terbentuk di 1921 desa, 342 
kab/kota, dan 34 Provinsi (3) memperkuat kelembagaan unit layanan 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2020 ini dilaporkan 
sebanyak 29 ( dua puluh Sembilan) provinsi telah membentuk UPTD dan 
93 (Sembilan Puluh Tiga) Kabupaten/Kota yang telah membentuk UPTD.

Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial menurut UU no 35 tahun 
2014. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin 
dan anak telantar merupakan tanggung jawab negara sehingga negara 
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harus mengatur dan memastikan terpenuhinya hak untuk hidup sejahtera 
bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak agar dapat tumbuh 
dan berkembang secara optimal. Persentase anak usia 5-17 tahun yang 
telantar di Indonesia mengalami penurunan dari 1,60 persen tahun 2018 
menjadi 1,40 persen tahun 2019. 

Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-
hak anak terlantar antara lain melalui pemberian bantuan spesifik anak 
yang telah dilakukan di 7 (tujuh) provinsi pada tahun 2020 ini. Kemudian, 
melakukan koordinasi dengan unit layanan untuk memastikan anak-anak 
yang terlantar itu mendapatkan pengasuhan alternatif.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten menjadi asset 
yang sangat diperlukan bangsa ini. Sudah menjadi kewajiban bagi negara 
untuk menjamin dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak agar 
nanti ketika memasuki usia produktif dapat menjadi sumber daya manusia 
yang berkualitas. Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa pekerja anak 
menjadi isu penting untuk diperhatikan karena pekerjaan yang dilakukan 
anak akan mempengaruhi pendidikan yang ditempuh anak tersebut. Pada 
gambar diatas terlihat bahwa persentase anak usia 10-17 tahun yang 
bekerja masih cukup tinggi, yaitu 6,35 persen pada tahun 2019 atau turun 
0,7 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya 
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat menurunkan 
persentase pekerja anak hingga 0 persen sebagaimana target yang sudah 
ditetapkan.

Anak-anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan dan 
sebaliknya anak-anak yang dipekerjakan rentan untuk putus sekolah. 
Bentuk eksploitasi terhadap anak adalah salah satunya adalah eksploitasi 
ekonomi yaitu pekerja anak dimana di dalamnya anak-anak dapat terlibat 
dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk seperti perdagangan orang, 
narkoba, atau terlibat pornografi. Hal ini ditegaskan kembali dalam 
pasal 66 UU No 35 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Perlindungan 
Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 
dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Poin c pasal 
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66 UU no 35 Tahun 2014 menyebutkan pelibatan berbagai perusahaan, 
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri 
dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau 
seksual. 

Untuk itulah diperlukan sinergitas antara berbagai pemangku 
kepentingan untuk mengatasi hal ini, salah satunya melalui gerakan 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu sebuah 
gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang 
tinggal di sutau wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM diharapan 
masyarakat mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk 
mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak 
yang ada di lingkungannya sendiri. 

Capaian indikator pertama, Lembaga Layanan anak yang 
memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang dijangkau oleh Deputi 
Bidang Perlindungan Anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA). Sampai tahun 2019, Jumlah P2TP2A di Indonesia 
yang memiliki pengurus dan lokasi/tempat sebanyak 420 P2TP2A dimana 
sebanyak 34 P2TP2A tingkat Provinsi dan 387 P2TP2A tingkat Kabupaten/
Kota. Sedangkan jumlah LPKA di Indonesia sebanyak 33 yang berada di 33 
Provinsi (seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Utara). Dengan 
demikian keseluruhan lembaga layanan AMPK yang dijangkau sebanyak 
453 terdiri dari 420 Lembaga layanan P2TP2A (420) dan lembaga layanan 
LPKA (33), sehingga target Lembaga layanan yang ditingkatkan standarnya 
sebanyak 10% sebesar 45 lembaga. Peningkatan standar pelayanan 
diberikan kepada 70 P2TP2A (2019), 70 P2TP2A (2018), 45 P2TP2A (2017) 
dan 202 P2TP2A (2016) sehingga keseluruhan P2TP2A yang ditingkatkan 
standarisasinya dari tahun 2016 sd 2019 sebanyak 387 dari 420 P2TP2A 
yang terbentuk. Untuk LPKA, Deputi Bidang Perlindungan Anak khususnya 
Asisten Deputi Anak Berhadapan Dengan Hukum telah memberikan 
fasilitas baik sarana dan prasarana maupun bimbingan teknis kepada 25 
LPKA tahun 2019 dan 9 LPKA tahun 2018.

Capaian indikator kedua, Kabupaten/Kota yang mengembangkan 
perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) melebihi 
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target yang diharapkan dari 102 Prov/Kab/Kota, telah tercapai 131 kab/
kota, sehingga capaian kinerja pada indicator kedua sebesar 128,43 persen. 
Pentingnya pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam membentuk 
PATBM, bukan saja dilakukan pada anak yang memerlukan perlindungan 
tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan pemahaman 
tentang melakukan upaya-upaya pencegahan dan membangun kesadaran 
masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang 
melindungi anak. Program atau kegiatan yang dilakukan oleh Deputi 
Bidang Perlindungan Anak adalah melakukan advokasi dan sosialisasi 
program PATBM secara umum maupun tematik terkait anak yang 
memerlukan perlindungan khusus kepada instansi terkait, aktivis, Toga, 
Toma, Toda dan fasilitator yang bergerak di bidang perlindungan anak.

Program dan Kegiatan tahun 2019 yang dilakukan dalam mencapai 
indikator 1 (Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), meliputi:

A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
(UPTD PPA)/Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A)

Berbagai fasilitasi untuk meningkatkan standarisasi pelayanan di 
P2TP2A antara lain:

1. Fasilitasi sarana dan prasarana layanan korban kekerasan 
berupa Mobil Perlindungan Perlindungan Perempuan dan 
Anak.

Pengadaan MOLIN dimaksudkan untuk memperluas jangkauan 
pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan SK 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 
164 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Mobil 
Perlindungan Perempuan dan Anak dan Motor Perlindungan 
Perempuan dan Anak sebagai Kendaraan Operasional Tahun 
anggaran 2019 telah dilakukan pengadaan sebanyak 70 MOLIN 
dan dihibahkan 70 Kabupaten/Kota.
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2.  Penyusunan Prosedur Standar Operasional (PSO) 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak 
Korban dan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi

Sebagai pedoman bagi petugas UPTD PPA dalam 
menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi anak korhan/pelaku 
kekerasan; memastikan penyelenggaraan pelayanan terpadu 
untuk anak korban /pelaku kekerasan di berbagai bidang, dalam 
pendekatan yang holistik dan multidisiplin, mudah dijangkau, dan 
memperhatikan aspek sosial budaya serta melibatkan peran serta 
masyarakat. Penyusunan PSO tersebut melibatkan Kementerian/
Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak 
antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim POLRI, KPAI, P2TP2A 
Jakarta serta Lembaga Masyarakat antara lain Yayasan Plan 
International, ECPAT Indonesia, Yayasan Pulih, WVI dan RPTRA

3. Fasilitasi bagi anak korban

a. Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus, bagi anak korban 
kekerasan dan eksploitasi dilakukan manajemen penanganan 
kasus yang komprehensif dalam bentuk penyediaan layanan 
pengaduan masyarakat/korban, assessment kebutuhan 
spesifik korban, pelayanan pengobatan dan/atau rehabilitasi 
kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Bantuan Hukum dan 
pendampingan pada setiap proses peradilan sampai dengan 
reintegrasi sosial dan pemulangan korban. Upaya fasilitasi 
pendampingan penanganan kasus bagi anak korban antara 
lain: (a) korban kekerasan seksual di Balikpapan, Kota Kediri, 
Kabupaten Langkat, Kota Padang (b) Kasus Hak Asuh anak di 
Biak (c) Kasus Penelantaran anak di Kota Batam.

Bentuk Pendampingan dilakukan melalui koordinasi 
penanganan kasus di daerah kejadian perkara, kunjungan 
korban, menghadirkan saksi ahli dan pengawasan/monitoring 
proses peradilan hingga putusan akhir persidangan
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b.  Fasilitasi bantuan bagi anak berkebutuhan khusus 
berbentuk mixer dan sound system untuk membantu anak 
penyandang disabilitas autis, bantuan berbentuk perahu 
kayu bermotor untuk mobilitas anak maupun masyarakat 
untuk mengakses fasilitas Pendidikan dan kesehatan serta 
bantuan-bantuan lain baik berbentuk perlengkapan sekolah 
maupun bantuan alat kesehatan

c. Dukungan Psikososial dan Pemberian Bantuan Spesifik 
Anak bagi Anak korban Kerusuhan bertujuan memfasilitasi 
hak partisipasi anak dalam tahap pemulihan paska kerusuhan 
serta agar anak mampu memilah informasi dengan cermat 
dan Aspirasi anak dari kegiatan ini akan menjadi masukan/
rekomendasi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait 
penanganan anak korban kerusuhan dan konflik

4. Advokasi dan Sosialisasi

Pemberian advokasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh seluruh 
asisten deputi di bidang Perlindungan Anak untuk meningkatkan 
standarisasi pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan 
khusus seperti:

a. Workshop “Displin Positif” melibatkan lembaga layanan 
UPTD/P2TP2A Penerapan disiplin positif dalam proses 
belajar mengajar di sekolah adalah untuk membangun 
kesadaran kritis tanggungjawab anak didik terhadap perilaku 
mereka dalam proses Pendidikan dan belajar di sekolah 
melalui keteladanan para guru dan kepala sekolah. Dilakukan 
di Surabaya, Semarang, Palembang dan Manado.

b.  FGD Evaluasi Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan 
dan Eksploitasi Anak. Sebagai bentuk membangun 
kesadaran bersama para pemangku kepentingan kekerasan 
dan eksploitasi pada daerah yang mempunyai kerentanan 
tinggi terjadinya kasus, seperti Kepri, Jawa Barat, Kalimantan 
Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta danJawa Timur
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c. Sosialisasi Kesiapan keluarga Menghadapi Bencana

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman untuk 
masyarakat khususnya keluarga untuk menghadapi bencana 
dalam rangka memenuhi hak anak serta melindungi anak 
dalam situasi bencana.

d.  Diskusi Publik Kilau Generasi Bebas HIV/AIDS dan NAPZA 
kegiatan ini bertujuan: 1) memberikan pemahaman tentang 
bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV-AIDS; 2) 
memberikan pemahaman tentang dampak dan bahaya dari 
penggunaan NAPZA sebagai pintu masuk penularan HIV/AIDS; 
3) memastikan bahwa masyarakat ODHA dan ADHA memiliki 
hak yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan mengurangi stigma yang beredar di masyarakat

e.  Sosialisasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Kegiatan ini bertujuan : 1) memberikan pemahaman 
mengenai penanganan dan perlindungan anak penyandang 
disabilitas kepada masyarakat; 2) meningkatkan peran serta 
masyarakat melalui Lembaga layanan perlindungan anak 
tentang perlindungan anak penyandan disabilitas.

f.  Sosialisasi dan pelatihan bagi Lembaga layanan dalam 
upaya pencegahan dan penanganan anak berperilaku 
sosial menyimpang

Kegiatan ini bertujuan: 1) memberikan pengetahuan pada 
Lembaga layanan terkait mengenai konvensi hak anak (KHA); 
2) memberikan pembelajaran dan pemahaman serta langkah; 
3) langkah pencegahan dan penanganan anak berperilaku 
sosial menyimpang; 4) meningkatkan kerjasama/koordinasi 
antara Lembaga layanan terkait dalam upaya pencegahan 
dan penanganan anak berperilaku sosial menyimpang

5.  Bimbingan Teknis dan Pelatihan terkait Perlindungan Anak 
Yang memerlukan Perlindungan Khusus (IMPK)
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a.  Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Management Kasus Bagi 
SDM Penyedia Layanan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
para Sumber daya Manusia (SDM) penyedia layanan tentang 
Konvensi Hak Anak (KHA) dan peningkatan kemampuan 
dalam mengelola kasus kekerasan terhadap perempuan dan 
anak. Kegiatan ini diikuti oleh UPTD P2TP2A Provinsi DKI 
Jakarta, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi dan Bandung.

b.  Training of Trainer (ToT) bagi UPTD dan Aparat Penegak 
Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan 
Eksploitasi melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak dan 
Manajemen Kasus Bagi SDM Penyedia Layanan Perlindungan 
Anak

Dilakukan di Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Utara, 
Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan 
Riau, Kabupaten Bireun, Kabupaten Labuhan Batu, Kota 
Palembang dan Kabupaten Lubuk Linggau

c.  Pelatihan SDM UPTD PPA dalam pengelolaan data KtP/A 
Berbasis Data Kependudukan

d.  Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam pemberian 
dukungan psikososial bagi anak korban bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk: memberikan pemahaman 
dan kemampuan para SDM Lembaga layanan dalam 
mempraktekan pemberian dukungan psikososial bagi anak 
korban, agar anak korban bencana mendapakan dukungan 
psikososial.

e.  Peningkatan kapasitas Lembaga layanan perlindungan 
anak penyandang disabilitas, hal untuk memberikan 
pemahaman: 1) Konsep Anak Penyandang Disabilitas 
kepada Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Anak 
Penyandang Disabilitas; 2) Konsep Manajemen Kasus kepada 
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak Penyandang 



105INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Disabilitas; 3) Penanganan Kasus Anak Penyandang 
Disabilitas yang berhadapan dengan hukum kepada lembaga 
Penyedia layanan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas; 
4) mensinergikan Lembaga Penyedia Layanan dalam 
Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

6.  Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tentang Perlindungan 
Khusus Anak

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) juga diberikan terhadap 
lembaga layanan tentang perlindungan anak. Didalam KIE terdapat 
berbagai informasi seperti Kebijakan-Kebijakan Perlindungan 
Anak, Jenis-Jenis Anak yang memerlukan perlindungan khusus, 
Modul yang diberikan antara lain: 1) Modul panduan Manajemen 
penanganan kasus kekerasan terhadap anak; 2) Infografis/
Videografis hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan 
Remaja (SNPHAR) melalui medsos, media cetak dan media 
elektronik; 3) Buku Panduan terminologi perlindungan anak 
dari eksploitasi; 4) Video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) anak 
kelompok minoritas dan terisolasi, video animasi perlindungan 
anak penyandang disabilitas dan video animasi perlindungan 
anak berperilaku sosial menyimpang; 5) Jingle Sosialisasi Anak 
berhadapan Dengan Hukum; 5) Kumpulan Lagu Berlian terdiri 
dari judul: Raih Mimpi, Kilau Generasi HIV, Anak Indonesia 
Anak Genius, Mereka Juga Sahabat Kita, Hak Dasar Anak, Siaga 
Bencana, 3 Ends, Berlian, dan Jauhi Narkoba.

7. Pemberian bantuan spesifik perempuan dan Anak

Bantuan spesifik perempuan dana anak diberikan kepada 
perempuan dan anak penyintas bencana Alam dan non alam 
akibad pandemi covid-19, antara lain: 1) penyintas banjir 
bandang di Lebak Banten, Kampung Pulo, Masamba Luwu Utara, 
2) Bantuan dampak Covid- 19 di jabodetabek, Bima NTB dan 
Ngawi Jawa Timur.
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B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pencegahan Anak Tidak Kembali Berkonflik dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan 
Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan 
Kementerian/Lembaga melaksanakan langkah-langkah 
pencegahan disamping penyelesaian administrasi perkara, 
pelaksanaan rehabilitasi, dan pelaksanaan reintegrasi sosial. 
Anak yang telah diputus pengadilan karena diduga melakukan 
tindak pidana perlu diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) agar kelak anak tersebut menjadi anak 
yang baik, yang bisa diterima oleh lingkungannya, karena anak 
tersebut telah dibina dari sisi agama. Namun demikian di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak binaan hanya 
diajarkan agama dalam bentuk penerangan bukan dalam bentuk 
edukasi, dengan merubah persepsi agar anak menjadi lebih 
baik, merubah sikapnya yang tadinya tidak baik menjadi baik, 
memanfaatkan waktu untuk kebaikan bagi dirinya, bagi orang 
lain, menjalankan perintah agama, memanfaatkan waktu untuk 
belajar atau meningkatkan keterampilan sesuai minat dan 
bakatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta mendorong 
anak agar tidak lagi melakukan tindak pidana setelah dia keluar 
dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kegiatan ini bertujuan mencegah agar anak binaan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak tidak mengulangi tindak pidana lagi. 
Kegiatan ini dilaksanakan di 8 (delapan) Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga penyedia layanan bagi anak 
yang memerlukan perlindungan khusus meliputi: LPKA Klas II 
Muara Bulian, Prov. Jambi; LPKA Klas II Kendari, Prov. Sulawesi 
Tenggara; LPKA Klas II Ternate, Prov. Maluku Utara; LPKA Klas I 
Martapura, Prov. Kalimantan Selatan; LPKA Kelas II Tomohon, 
Prov. Sulawesi Utara;LPKA Kelas I Blitar, Prov. Jawa Timur; LPKA 
Kelas II Palu, Prov. Sulawesi Tengah; LPKA Kelas II Sungai Raya, 
Prov. Kalimantan Barat.
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2. Fasilitasi Pelatihan Keterampilan bagi anak Binaan di LPKA

Anak binaan LPKA menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak berhak memperolah 
pelatihan. Pelatihan akan berguna bagi masa depan anak binaan 
khususnya ketika mereka sudah keluar dari LPKA. Tujuan dari 
kegiatan ini ialah untuk meningkatkan keterampilan anak binaan. 
Jenis ketrampilan yang diberikan diantaranya adalah pelatihan 
cukur rambut dan atau sablon dengan mendatangkan praktisi 
langsung.

Kegiatan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga penyedia layanan bagi anak 
yang memerlukan perlindungan khusus meliputi: LPKA Klas IIB 
Tanjung Pati, Prov. Sumatera Barat; LPKA Kelas II Pangkal Pinang, 
Prov. Bangka Belitung; LPKA Klas II Banda Aceh, Prov. D.I Aceh; 
LPKA Kelas I Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur; LPKA Kelas II 
Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat; LPKA Kelas II Palangka 
Raya, Prov. Kalimantan Tengah; LPKA Klas IIA Tenggarong, Prov. 
Kalimantan Timur.

3. Monitoring Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan dari kegiatan ini untuk memantau pelaksanaan 
SPPA di LPKA terkait kebijakan, sarana prasarana, sumber daya 
manusia, program, data dan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan 
di 10 (sepuluh) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 
sebagai lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 
perlindungan khusus meliputi: LPKA Klas I Tangerang, Prov. 
Banten; LPKA Kelas II Jakarta, Prov. D.K.I. Jakarta; LPKA Klas II 
Bandar Lampung, Prov. Lampung; LPKA Klas II Yogyakarta, Prov. 
D.I. Yogyakarta; LPKA Kelas II Bengkulu, Prov. Bengkulu; LPKAKelas 
I Kutoarjo, Prov. Jawa Tengah; LPKA Kelas II Gorontalo, Prov. 
Gorontalo; LPKA Kelas I Medan, Prov. Sumatera Utara; LPKA Klas 
II Pekanbaru, Prov. Riau; LPKA Klas I Palembang, Prov. Sumatera 
Selatan.
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4. Fasilitasi Bantuan bagi Anak berhadapan dengan Hukum & 
Stigmatisasi.

Anak binaan di LPKA berhak mendapatkan pelatihan yang 
diantaranya adalah pelatihan keterampilan. Untuk mendukung 
terselenggaranya ketrampilan bagi anak LPKA melalui Asdep 
PABHS memberikan beberapa fasilitas keterampilan. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah sebagai pemenuhan hak anak untuk berekreasi 
dan berkreasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kegiatan ini 
dilaksanakan di 11 (sebelas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) dan 1 (satu) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan 
Sosial (LPKS) sebagai lembaga penyedia layanan bagi anak yang 
memerlukan perlindungan khusus meliputi: LPKA Klas IIB Tanjung 
Pati, Prov. Sumatera Barat; LPKA Kelas II Pangkal Pinang, Prov. 
Bangka Belitung; LPKA Klas II Banda Aceh, Prov. D.I Aceh; LPKA 
Kelas II Ternate, Prov. Maluku Utara; LPKA Kelas I Kupang, Prov. 
Nusa Tenggara Timur; LPKA Klas I Martapura, Prov. Kalimantan 
Selatan; LPKA Kelas II Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat; LPKA 
Kelas II Tomohon, Prov. Sulawesi Utara; LPKA Kelas II Palangka 
Raya, Prov. Kalimantan Tengah; LPKA Klas IIA Tenggarong, Prov. 
Kalimantan Timur; LPKA Klas II Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta

Selanjutnya Program dan Kegiatan tahun 2019 dalam mencapai 
indikator 2 (Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang mengembangkan 
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)) , 
melalui: 

1. Pembuatan Kebijakan/Paduan/Modul, meliputi: 
Penyusunan Buku Panduan wisata pedesaan ramah anak 
(Bebas Eksploitasi)

Panduan Pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak 
(Bebas Eksploitasi) merupakan salah satu upaya untuk 
memastikan anak-anak yang berada di wilayah destinasi 
wisata terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan 
eksploitasi yang mungkin terjadi di sekitarnya. Sehingga 
diharapkan dapat tercipta ekosistem wisata perdesaan yang 



109INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar, 
namun juga aman bagi tumbuh kembang anak. Panduan 
ini disusun untuk mengintegrasikan indikator desa wisata 
yang telah disusun oleh Kementerian Pariwisata sehingga 
menjadi indikator desa wisata perdesaan ramah anak bebas 
eksploitasi.

2. Peningkatan Kapasitas Aktivis Perlindungan Anak Terpadu 
Berbasis Masyarakat (PATBM)

1) Pengembangan kapasitas aktivis PATBM melalui 
“Jambore PATBM: Kami Berlian”

Jambore PATBM bertujuan sebagai wadah memperharui 
dan meningkatkan potensi serta kemampuan fasilitator 
daerah dan aktivis desa/kelurahan dari 34 provinsi, 68 
kabupaten/kota dan 136 desa yang telah dibentuk oleh 
KPPPA pada tahun 2016 dalam pelaksanaan pencegahan, 
deteksi dini, dan mediator permasalahan perlindungan 
anak. Dalam Jambore PATBM didapatkan berbagai 
praktek baik seperti: a) Inovasi dalam rangka promosi 
dan/atau deteksi dini dalam upaya perlindungan anak; b) 
membangun komitmen dan team management building 
untuk meningkatkan fungsi PATBM di masyarakat; c) 
Kreativitas menemukenali solusi dalam memecahkan 
permasalahan perlindungan anak di masyarakat; d) 
Pemetaan (Mapping) jumlah desa, aktivis dan progres 
PATBM di setiap wilayah.

2) Pelatihan Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas 
Eksploitasi

Untuk memberikan pemahaman dan langkah 
implementasi menuju Desa Wisata Bebas Eksploitasi, 
dilakukan pelatihan bagi Aktivis PATBM dan Kelompok 
Sadar Wisata (Pokdarwis) di 2 Desa yaitu Kampung 
Pulau Derawan Kabupaten Berau Kalimantan Utara dan 
Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa 



110 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Tenggara Barat. Pelatihan ini merupakan pengembangan 
tematik PATBM, untuk: 1) meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga; 2) 
meningkatkan etika, disiplin dan tanggung jawab para 
stakeholder pariwisata dan pemangku kepentingan 
lainnya tentang pentingnya upaya perlindungan anak; 
3) meningkatnya inisiatif pemerintah desa dalam 
merumuskan dan melaksanakan upaya perlindungan 
anak dalam bentuk kebijakan, program desa yang 
ditujukan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak 
pada wilayah desa, dan 4) melindungi dan mencegah 
potensi kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Wisata 
Perdesaan.

3) Pelatihan PATBM yang Peduli Anak Berhadapan Hukum

Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak 
berhadapan dengan hukum, Negara telah menetapkan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan 
perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi dan 
kondisi tertentu diantaranya anak berhadapan dengan 
hukum, yang menjelaskan bahwa anak berhadapan 
dengan hukum berhak untuk: a) penanganan yang 
cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 
secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit 
dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan 
psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c). 
pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari 
Keluarga tidak mampu; dan d) pemberian perlindungan 
dan pendampingan pada setiap proses peradilan

4) Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan PATBM dan 
Training of Trainer (TOT) bagi fasilitator peduli Anak 
Berkebutuhan Khusus di daerah.
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Pemberian Bimbingan Teknis untuk para Aktivis PATBM 
bertujuan antara lain: 1) memberikan pemahaman 
tentang konsep, pembiayaan, pengorganisasian dan 
pengelolaan SDM dalam pelaksanaan PATBM; 2) 
memberikan pemahaman dalam mengenali, menelaan 
dan mengambil inisiatif untuk memecahan permasalahan 
terhadap anak yang ada di lingkungan secara mandiri; 
3) memberikan pemahaman tentang langkah strategi 
dalam upaya perlindungan anak yang memerlukan 
perlindungan khusus; dan 4) menjadikan aktivis PATBM 
daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah 
pusat dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan 
dalam penanganan anak bagi aktivis-aktivis di desa. 

Dengan demikian capaian tahun 2019 telah melebihi target sebanyak 
131 PATBM dan realisasi capaiannya 128,43 persen. Pada tahap awal 
(tahun 2016), model PATBM dilaksanakan di 34 provinsi (68 kabupaten/
kota dan 136 desa/kelurahan). Pengembangan PATBM menjangkau 41 
kabupaten/kota (2017), 23 kab/kota (2018), dan 131 Kab/Kota (2019). 
Sehingga total Kab/Kota yang sudah mengembangkan PATBM dari 
tahun 2016-2019 sebesar 263 atau 51, 17 persen dari seluruh Kab/
Kota yang ada di Indonesia. Gerakan PATBM yang diinisiasi sejak tahun 
2016 di 36 Kab/Kota di 68 desa model menjadi garda terdepan dalam 
memperjuangkan hak dan perlindungan bagi anak-anak kita di seluruh 
Indonesia. Peningkatan jumlah Kab/Kota baru yang mengembangkan 
PATBM membuktikan bahwa konsep PATBM mampu menumbuhkan 
inisiasi masyarakat dalam menemukenali, menelaah, memahami, dan 
mengambil insiatif untuk memecahan permasalahan yang ada secara 
mandiri. Indikator keberhasilan PATBM di antaranya mampu mengenali 
norma positif (mengembangkan norma positif) dan mengenali norma 
negatif di sekeliling mereka, meningkatkan ketrampilan pola asuh antara 
anak, orang tua, masyarakat dan mampu merespon kasus terkait anak. 
Disamping itu, melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak telah melakukan 
kajian paruh waktu (mid-term review) PATBM untuk menganalisa 
mengapa kinerja Kab/Kota dalam mengembangkan PATBM berbeda-
beda. Kajian Paruh waktu dilaksanakan bertujuan: (1) menilai mengapa 
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PATBM menghasilkan capaian yang berbeda-beda disetiap wilayah dan 
(2) melihat mekanisme apakah yang bekerja dalam konteks tertentu 
sehingga bisa menentukan hasil dan pencapaian tertentu.

6. Strategi Peningkatan IPA, IPHA dan IPKA

Berdasarkan data terkait permasalahan dan berbagai program yang 
telah dilakukan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus 
anak, maka perlu dilakukan berbagai strategi untuk terus meningkatkan 
capaian IPA, IPHA dan IPKA.

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Perlu terus dilakukan upaya terobosan dan inovasi dalam 
percepatan kepemilikan akta kelahiran, terutama di wilayah timur 
Indonesia. Dengan kondisi geografis yang sulit dan sarana transportasi 
yang belum memadai, maka upaya jemput bola dalam pengurusan 
akta kelahiran perlu terus ditingkatkan. Itulah upaya yang sudah dan 
akan terus dilakukan, agar target 100% kepemilikan akta kelahiran 
pada tahun 2024 dapat tercapai.

Dalam upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi 
yang layak, maka selain terus meningkatkan pengawasan dalam 
penggunaan gadget pada anak, juga perlu ditingkatkan ketahanan diri 
anak agar mereka dapat melindungi dirinya dari paparan informasi 
yang tidak layak. Tentunya, penyediaan sarana informasi dengan 
layanan dan lingkungan yang ramah anak juga perlu terus ditingkatkan, 
yaitu melalui pengembangan PISA di seluruh kabupaten/kota.

Penguatan dan pengembangan Forum Anak sebagai wadah 
partisipasi anak juga perlu terus dilakukan, agar aspirasi dan 
pandangan anak dapat tersalurkan melalui peran FA sebagai Pelopor 
dan Pelapor (2P) dan keterlibatan mereka dalam perencanaan 
pembangunan (musrenbang) mulai di tingkat desa/kelurahan, 
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai di tingkat nasional. 
Pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus bersama-sama 
meningkatkan kapasitas FA yang sudah ada, dan membentuk FA di 
wilayahnya masing-masing, sampai ke tingkat desa.
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2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Untuk mempercepat pemenuhan hak anak dalam klaster 
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative adalah dengan 
meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis hak anak. Percepatan ini 
bisa dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintah, bersama mitra 
pembangunan anak lainnya melalui penguatan dukungan keluarga, 
pemeliharaan keluarga serta menjaga keterpisahan anak dengan 
orang tua. Dukungan keluarga dalam arti mendekatkan akses layanan 
keluarga, mengingat sangat sedikit layanan keluarga yang mudah 
dijangkau dan dikenal oleh keluarga. Layanan keluarga PUSPAGA/
Pusat Pembelajaran Keluarga yang sudah terbentuk sejak 2016 yang 
dikelola oleh Tenaga Psikolog sangat membantu untuk meningkatkan 
kapasitas orang tua dalam pengasuhan, peningkatan kapasitas 
berupa pelatihan pengasuhan berbasis berbasis hak anak, agar 
orang tua/pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak baik 
yang ada di keluarga maupun pada lembaga pengasuhan alternative 
(Daycare, PAUD, Panti Asuhan Anak, Pesantren, Sekolah berasrama) 
dapat menjadi pengasuh sesuai hak anak, serta lembaga pengasuhan 
alternatif harus ramah anak. Dengan penguatan PUSPAGA minimal 
1 ditingkat Kabupaten/Kota serta pengembangannya sampai 
Kecamatan dan Desa/Kelurahan diharapkan juga dapat membentuk 
Keluarga 2 P (Pelopor dan Pelapor) Pengasuhan.

Upaya lainnya untuk kualitas pengasuhan selain mengembangkan 
layanan PUSPAGA , perlu dibangun komitmen daerah dalam 
pemenuhan hak bermain anak melalui penyediaan sarana prasarana 
Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA. Dengan RBRA yang terstandar dan 
tersertifikasi tentu akan dapat membangun tumbuh kembang anak 
optimal baik kognitif, motorik maupun pengembangan bahasa. Selain 
RBRA yang perlu didorong dalam tumbuh kembang anak optimal hal 
penting lainnya yaitu dengan mengembangkan infrastruktur (public) 
ramah anak yang dapat menjamin keamanan, kesematan demi 
kepentingan terbaik bagi anak. 
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3. Kesejahteraan dan Kesehatan Dasar

Upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin terpenuhinya 
hak anak atas kesejahteraan dan kesehatan dasar dengan melihat 
permasalahan atau hambatan yang ada meliputi masalah gizi anak 
yang dilihat dari Angka stunting di Indonesia yang masih tinggi, yaitu 
30,8% (Riskesdas 2018). Intervensi yang dapat dilakukan dalam 
percepatan penanganan stunting yaitu intervensi gizi sensitif dan 
intervensi gizi spesifik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 
telah melakukan upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui 
Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) yang diinisiasi sejak tahun 
2018 dan 2019 dan perlu dilanjutkan ke depannya sebagai salah 
satu program prioritas nasional dalam percepatan penurunan angka 
stunting dengan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif meliputi 
edukasi pola asuh yang baik di dalam keluarga mengenai pemenuhan 
gizi seimbang dengan pengolahan bahan pangan lokal menjadi 
makanan siap konsumsi yang lebih beragam untuk anak dan keluarga 
dengan memperhatikan komposisi gizi seimbang, pentingnya ASI 
Eksklusif untuk mendukung optimalnya tumbuh kembang anak dalam 
1000HPK, pengaruh konsumsi rokok terhadap kualitas kesehatan 
keluarga dan subsitusi pola perilaku konsumsi rokok dengan konsumsi 
gizi yang lebih baik untuk keluarga dan anak. 

Dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar, perlu 
dilakukan advokasi ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait 
secara berkelanjutan mengenai inisiasi Puskesmas Ramah Anak 
(PRA) untuk Puskesmas yang belum menginisiasi untuk mendukung 
Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu, fasilitasi bimbingan teknis 
(Bimtek) bagi tenaga kesehatan mengenai KHA (Konvensi Hak Anak) 
dan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas. 

Melakukan sosialisasi mengenai ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, 
Bahaya Rokok, Kesehatan Reproduksi dan Manajemen Kebersihan 
Menstruasi (MKM), Sanitasi dan Air Bersih, serta Kesehatan Jiwa 
melalui KIE yang telah di susun dan dibuat di tahun sebelumnya 
dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting 



115INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

dengan melibatkan champion pelopor dan pelapor (2P) forum anak 
dan forum keluarga (PUSPAGA). 

Melibatkan semua elemen masyarakat dalam pelaksanaan semua 
program yang mendukung pemenuhan hak anak atas kesejahteraan 
dan kesehatan dasar, yaitu OPD terkait, lembaga masyarakat, media 
dan dunia usaha.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan, selain terus 
mengembangkan SRA di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, inovasi 
yang dilakukan adalah menyusun standarisasi SRA. Standarisasi 
SRA bertujuan untuk menerapkan standar yang sama bagi semua 
SRA di seluruh daerah di Indonesia. Sinergi dengan banyak pihak, 
termasuk organisasi masyarakat, media, dan dunia usaha juga perlu 
ditingkatkan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan SRA. Di 
samping itu, peningkatan kapasitas terus digiatkan dengan harapan 
dapat menghasilkan lebih banyak fasilitator sehingga akan membantu 
percepatan pengembangan SRA di tingkat daerah.

Upaya yang lebih maksimal sangat diperlukan dalam memastikan 
pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya, karena memiliki indikator dengan presentase yag cukup 
rendah. Penguatan dan pengembangan PKA akan terus dilakukan 
melalui sosialisasi, advokasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah 
daerah untuk membentuk PKA sampai pada tingkat desa. Di samping 
itu juga dilakukan standarisasi PKA untuk menerapkan standar yang 
sama bagi semua PKA di seluruh Indonesia.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk menunjang 
pemenuhan hak anak atas kegiatan budaya adalah menggelar 
Festifal Permainan Tradisional setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengingatkan dan memperkenalkan kepada anak jenis-jenis 
permainan tradisional warisan budaya bangsa. Namun masih perlu 
inovasi dan terobosan lainnya untuk lebih meningkatkan nilai cinta 
budaya pada anak, salah satunya adalah dengan melibatkan anak 
dan menguatkan peran Forum Anak yang berasal dari seluruh daerah 
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sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam memperkenalkan budaya 
bangsa dari daerahnya masing-masing. Di samping itu juga akan 
dibentuk Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak atas Kegiatan 
Budaya yang melibatkan sektor terkait, pemerintah daerah, organisasi 
masyarakat, dan unsur terkait lainya. 

5. Perlindungan Khusus Anak

Sesuai lima (5) arahan Presiden diatas, terdapat tiga (3) arahan 
yang berkaitan langsung dengan anak yakni: Penurunan Kekerasan 
Anak, Penurunan Pekerja Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak. 
Namun berdasarkan Tugas dan Fungsi Kementerian PPPA melalui 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Peraturan 
Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak dijelaskan bahwa Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak 
mendapatkan mandat dalam penurunan kekerasan anak, dan 
penurunan pekerja anak. 

Strategi pencapaian penurunan kekerasan anak melalui 1) 
memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak yang 
melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat ; 2) memperbaiki 
sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan 
terhadap anak; dan 3) melakukan reformasi besar-besaran pada 
manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar bisa 
dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Diharapkan 
dengan menerapkan strategi pertama, akan diperoleh perubahan 
norma sosial dan praktik budaya tanpa kekerasan di keluarga, sekolah 
dan masyarakat; adanya penguatan pengasuhan kepada keluarga 
rentan dan keluarga korban KtA; dan peningkatan keterampilan hidup 
dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan. Disamping itu 
melalui strategi kedua diharapkan adanya peningkatan kesadaran 
masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak; 
penguatan sistem pelaporan dan layanan pengaduan yang cepat, 
terintegrasi, dan komprehensif; serta peningkatan kapasitas SDM 
penyedia layanan pengaduan. Selanjutnya strategi ketiga diharapkan 
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dapat tercapai melalui program legislasi dan penerapan kebijakan 
penyediaan layanan perlindungan khusus anak yang cepat, 
terintegrasi, dan komprehensif; peningkatan kapasitas SDM bagi 
penyedia layanan perlindungan anak dan Aparat Penegak Hukum; 
penyediaan layanan yang terjangkau dan berkualitas di tingkat 
nasional sebagai rujukan akhir; dan penguatan dan pengembangan 
UPTD PPA di tingkat Provinsi.

Menyusun kebijakan lintas sektor yang mengakomudir AMPK dan 
masalah perlindungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan 
perlindungan akibat dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, 
diskriminasi dan salah lainnya agar dapat hidup kembali sehat baik 
secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bersama keluarga, 
komunitas dan masyarakat. Kebijakan yang disusun dalam hal 
perlindungan khusus anak pada masa pandemi covid-19 diantaranya 
1) protokol tata kelola dan data anak, 2) protokol pengasuhan bagi 
anak tanpa gejala, anak dalam pemantauan, pasien anak dalam 
pengawasan, kasus konfirmasi dan anak dengan orang tua/pengasuk/
wali bersetatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, 
kasus konfirmasi, dan orang tua yang meninggal karena covid-19, 3) 
protokol pengeluaran dan pembebasan anak melalui asimilasi dan 
integrase pembebasan tahanan, penangguhan penahanan dan bebas 
murni , 4) Protokol penanganan anak korban tindak kekerasan dalam 
situasi pandemi covid-19, 5) Protokol perlindungan Pengungsi anak.

Selanjutnya strategi pencapaian penurunan pekerja anak kedepan 
dilakukan melalui 1) memprioritaskan aksi pencegahan Pekerja 
pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat; 2) 
memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya 
Pekerja Anak; 3) melakukan reformasi besar-besaran pada 
manajemen penanganan kasus pekerja anak agar bisa dilakukan 
dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Diharapkan melalui 
strategi pertama, tujuan atau sasaran meliputi Evaluasi terhadap 
kebijakan dan program yang relevan terhadap pencegahan pekerja 
anak; mainstreaming kebijakan perlindungan anak dari siuasis pekerja 
anak; mengembangkan kemitraan dalam melakukan pencegahan 
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pekerja anak; dan Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat 
dalam melakukan pencegahan pekerja anak.

Melalui strategi pencapaian Perlindungan Khusus Anak, diharapkan 
kedepan akan tercapai peningkatan perlindungan khusus anak yang 
direpresentasikan dalam IPKA di Indonesia maupun provinsi yang 
diwujudkan secara umum dalam 15 kategori anak yang memerlukan 
perlindungan khusus, dan secara khusus dapat meningkatkan capaian 
indikator positif seperti Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non 
disabilitas) yang pernah mengakses internet, Rasio Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas), 
serta menurunkan indikator negatif seperti capaian Persentase anak 
berusia 10-17 tahun yang bekerja,, Persentase anak berusia 0-17 
tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan Persentase anak 
berusia 5-17 tahun yang terlantar.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014, anak merupakan sumberdaya 
yang harus dijamin, dilindungi dan diberikan hak agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Selain orang tua dan keluarga, pemerintah 
harus hadir untuk memfasilitasi dan membuat kebijakan untuk memastikan 
perlindungan terhadap anak. Mulai tahun 2019, Kementerian PPPA bersama 
BPS mengembangkan ukuran yang digunakan untuk dapat memonitor 
perkembangan anak yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan 
Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara umum 
dalam kurun waktu 2018-2019, capaian nilai IPA, IPHA dan IPKA mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2018, capaian IPA di Indonesia sebesar 62,72 atau 
dengan kata lain sekitar hampir dua pertiga anak di Indonesia telah mendapat 
perlindungan berdasarkan 5 (lima) klaster perlindungan anak yang diukur. 
Capaian IPA mengalami peningkatan sebesar 3,54 point atau 5,64 persen pada 
tahun 2019 menjadi 66,26. Sementara itu capaian IPHA di Indonesia pada 
tahun 2018 yaitu sebesar 60,27 berdasarkan 4 (empat) klaster perlindungan 
anak yang diukur. Pada tahun 2019, capaian IPHA mengalami peningkatan 
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sebesar 3,4 point atau sebesar 5,64 persen menjadi 63,67. Sedangkan pada 
tahun 2018, capaian IPKA yang terdiri dari 1 (satu) klaster memiliki nilai 73,98 
dan menjadi 77,03 di tahun 2019 atau meningkat sebesar 3,05 point atau 
3,95 persen. Peningkatan nilai IPHA dan IPKA dapat dikatakan relatif sama 
pada periode 2018-2019, namun laju pertumbuhan IPHA sedikit lebih besar 
dibandingkan dengan laju kenaikan IPKA.

Perlindungan anak hendaknya dilakukan pada semua aspek yang berkaitan 
dengan hak, kebutuhan dasar dan partisipasi anak. Namun demikian, 
berdasarkan klaster perlindungan anak yang digunakan, menunjukkan 
adanya perbedaan capaian perlindungan anak. Pada tahun 2018, klaster 
II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif) memiliki kontribusi 
terbesar atau capaian tertinggi yaitu sebesar 73,6 kemudian disusul oleh 
klaster V atau perlindungan khusus (71,22), klaster III yaitu kesehatan dasar 
dan kesejahteraan (65,21), klaster I hak sipil dan kebebasan (51,78) serta 
klaster IV yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 
sebesar 48,69. Secara umum, capaian 5 (lima) klaster perlindungan anak di 
tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun laju kenaikannya berbeda-
beda. Idealnya laju kenaikan terbesar yaitu terjadi pada klaster yang memiliki 
capaian terendah. Namun demikian, kenaikan tertinggi berada pada klaster III 
(kesehatan dasar dan kesejahteraan) yaitu sebesar 12,28 persen, kemudian 
disusul oleh klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster V (perlindungan khusus) 
dan klaster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) 
dengan laju kenaikan relatif sama yaitu masing-masing sebesar 5,86%, 5,64% 
dan 5,32%. Sementara itu laju kenaikan terendah terdapat pada klaster II 
(lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif) yaitu sebesar 0,87 persen. 
Perbedaan laju kenaikan antar klaster mengakibatkan capaian nilai IPA pada 
tahun 2019 mangalami perubahan struktur dan dapat dikatakan membentuk 
2 (dua) kelompok berdasarkan nilai capaiannya. Pada kelompok pertama yaitu 
klaster V (perlindungan khusus) memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 75,24 
disusul klaster II yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (74,24) 
dan klaster III yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan (73,22). Sementara 
itu pada kelompok kedua yaitu klaster I (hak sipil dan kebebasan) memiliki 
capaian sebesar 54,81 dan klaster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya) sebesar 51,28.
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Pencapaian IPA, IPHA dan IPKA berdasarkan sebaran antar wilayah 
memperlihatkan adanya disparitas berdasarkan provinsi. Dalam kurun waktu 
2018-2019, Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi 
dengan capaian IPA tertinggi. Sementara untuk 3 (tiga) provinsi dengan capaian 
IPA terendah pada tahun 2018 yaitu pada Provinsi Papua, Nusa Tenggara 
Timur dan Papua Barat. Pada tahun 2019, komposisi 3 (tiga) provinsi dengan 
capaian IPA terendah mengalami sedikit perubahan yaitu Provinsi Papua, 
Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Senada dengan capaian IPA, 3 
(tiga) provinsi yang memiliki capaian IPHA tertinggi yaitu berada pada Provinsi 
DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali pada tahun 2018 dan 2019. Namun untuk 
3 (provinsi) terendah IPHA mengalami sedikit perbedaan dimana pada tahun 
2018 provinsi dengan capaian IPHA terendah yaitu provinsi Papua, Nusa 
Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu di tahun 2019, capaian 
IPHA terendah berada di Provinsi Papua, Nusa Tenggara dan Maluku Utara. 
Komposisi untuk 3 (tiga) provinsi dengan capaian IPKA tertinggi memiliki 
perbedaan jika dibandingkan IPA dan IPHA. Pada tahun 2018, provinsi yang 
memiliki capaian IPKA tertinggi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan 
Timur dan Bangka Belitung. Sementara itu pada tahun 2019, provinsi yang 
memiliki capaian IPKA tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten dan 
Kepulauan Riau. Terdapat 2 (provinsi) yang memiliki capaian terendah pada 
nilai IPKA baik pada periode 2018 atau 2019 yaitu Provinsi Papua dan Nusa 
Tenggara Timur.

Provinsi yang berada di kawasan barat Indonesia atau KBI umumnya 
memiliki capaian IPA, IPHA dan IPKA diatas angka nasional, sebaliknya provinsi 
yang berada di kawasan timur Indonesia memiliki capaian IPA dibawah angka 
nasional. Secara umum, semua provinsi mengalami kenaikan nilai IPA, IPHA 
dan IPKA pada periode 2018-2019 meskipun kenaikannya bervariasi. Khusus 
untuk IPKA, terdapat 6 provinsi yang mengalami penurunan nilai IPKA yang 
secara umum disebabkan oleh penurunan indikator rasio anak umur 5-17 
tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet. Idealnya 
provinsi dengan capaian IPA, IPHA dan IPKA yang masih rendah memiliki 
program yang lebih intensif untuk mengejar ketertinggalannya. Berdasarkan 
hasil IPA tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 13 provinsi yang memiliki 
nilai IPA diatas angka nasional yaitu Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan 
Bangka Belitung, Jawa Barat, Aceh, Banten, Riau dan Sumatera Utara. Namun 
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demikian pada tahun 2019, jumlah provinsi yang memiliki nilai IPA berada 
diatas angka nasional menjadi 11 provinsi dengan berkurang Provinsi Sulawesi 
Utara dan Riau. Sementara itu, terdapat 12 provinsi yang memiliki nilai IPHA 
diatas angka nasional baik pada tahun 2018 maupun 2019. Sedangkan untuk 
nilai IPKA, provinsi yang memiliki capaian diatas angka nasional sebanyak 17 
provinsi pada tahun 2018 dan berkurang menjadi 15 provinsi di tahun 2019. 
Perubahan komposisi ini disebabkan perbedaan laju kenaikan nilai IPA, IPHA 
dan IPKA antar provinsi yang bervariasi.

5.2 Rekomendasi

Perlindungan anak yang mencakup pemenuhan hak anak dan 
perlindungan khusus anak hendaknya dapat dipenuhi pada semua aspek 
yang tergambar melalui semua klaster perlindungan anak. Perlu upaya dan 
program yang efektif terutama untuk dapat meningkatkan capaian klaster 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster hak 
sipil dan kebebasan. Namun demikian program terkait klaster lain seperti 
klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster lingkungkan keluarga dan 
pengasuhan alternatif dan klaster perlindungan khusus juga perlu ditingkatkan 
agar semua klaster memiliki kontribusi yang sama untuk dapat meningkatkan 
capaian nilai IPA, IPHA dan IPKA.

Meskipun dalam kurun waktu 2018-2019 semua provinsi mengalami 
peningkatan, perlu akselerasi program yang efektif dan integrasi berbagai 
program terkait pemenuhan dan perlindungan anak terutama di provinsi 
yang berada di kawasan timur Indonesia yang memiliki capaian IPA, IPHA dan 
IPKA yang masih rendah agar dapat mengejar ketertinggalan dengan provinsi 
lain. Sehingga diharapkan semua provinsi memiliki kontribusi yang relatif 
sama dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak sehingga 
harapan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing sesuai yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan dapat 
tercapai.



125INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

DAFTAR PUSTAKA

Abramson, Jay. (2014). Pre-Calculus. Texas: OpenStax.

Badan Pusat Statistik. (2019). Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan 
2019. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Penunjang Pendidikan 2018. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Perkembangan Anak Usia Dini Indonesia 
2018. Jakarta: BPS.

Balitbangham.go.id. Konvensi Hak-hak Anak. Diakses pada 13 Agustus 2020, dari 
https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-
Hak%20Anak.pdf.

Bankdata.kpai.go.id (2016, 17 Juli). Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan 
Anak, 2011-2016. Diakses pada 13 Agustus 2020, dari https://bankdata.kpai.
go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-
perlindungan-anak-2011-2016.

Bappenas. (2017). Metadata Indikator SDGs: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: 
Bappenas.

Bappenas dan UNICEF. (2017). Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di 
Indonesia. Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF

Bappenas. (2019). Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas.

Bayraktar-Sağlam, B. (2016). The Stages of Human Capital and Economic Growth: 
Does the Direction of Causality Matter for the Rich and the Poor?. Soc Indic Res 
127, 243–302 (2016). https://doi.org/10.1007/s11205-015-0963-0

Friedman, Kimberly (2010). Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the 
Consequences, Effects, and Treatment, (Presented to The Faculty of the 
Psychology and Child Development Department California Polytechnic State 
University, San Luis Obispo).



126 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Heckman, James & Krueger, Alan. (2003). Inequality in America: What Role for 
Human Capital Policies? Focus Volume 23, Number 3, Spring 2005. University 
of Wisconsin–Madison Institute for Research on Poverty

Hoeve, M., Dubas, J.S., Eichelsheim, V.I., Van der Laan, P.H., Smeenk,W., Gerris, 
J.R.M. .2009. The Relationship Between Parenting and Delinquency: A Meta-
analysis. J Abnorm Child Psychol. 2009 Aug; 37(6): 749–775. Published online 
2009 Mar 5. doi: 10.1007/s10802-009-9310-8.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Indeks 
Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018. Jakarta: KPPPA.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Indeks Pembangunan 
Kebudayaan 2018. Jakarta: Kemdikbud.

Kompaspedia.kompas.id (2020, 20 Juli). Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di 
Indonesia. Diakses pada 26 Oktober 2020, dari https://kompaspedia.kompas.
id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia/.

Kpai.go.id (2014, 24 Mei). Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia. 
Diakses pada 15 Agustus 2020, dari https://www.kpai.go.id/berita/artikel/
peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia.

Nasional.kompas.com (2020, 23 Juli). Selamat Hari Anak Nasional 2020. 
Diakses pada 14 Agustus 2020, dari https://nasional.kompas.com/
read/2020/07/23/08041991/selamat-hari-anak-nasional-2020?page=all.

OECD. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators; Methodology and 
User Guide. Paris: OECDPublishing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau 
Bagi Kesehatan 

Permen PPPA RI No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan 
untuk masyarakat Indonesia.



127INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 267.

Ritonga, Razali. (2019). “Jeratan Kemiskian Anak”. KOMPAS, 16 Juli 2019.

UNICEF. (2012). School Readiness: a Conceptual Framework. United Nations 
Children’s Fund, New York



128 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

CATATAN TEKNIS

Susenas

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan Survei rumah tangga dengan 
cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi 
penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap 
tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul 
Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang 
pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 
2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan 
September. Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel mecakup 300.000 
rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di 
Indonesia untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat 
kabupaten/kota, sedangkan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel 
kecil mencakup 75.000 rumah tangga sampel untuk menghasilkan data yang 
representatif untuk estimasi provinsi dan nasional.

Sakernas

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan survei khusus untuk 
mengumpulkan data ketenagakerjaan. Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui 
Sakernas mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk 
mengetahui : Kesempatan kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam 
kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; Pengangguran dan 
setengah pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan 
kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan 
lainnya. Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (semesteran), yaitu pada 
Februari dan Agustus. Sakernas Februari dan Agustus 2019 dilaksanakan di seluruh 
provinsi di wilayah Republik Indonesia. Besarnya sampel Sakernas Februari 2019 
(Semester I) sebanyak 7.500 blok sensus (BS) atau 75.000 rumah tangga untuk 
memperoleh estimasi data hingga tingkat provinsi. Sementara pada Agustus 2019, 
besarnya sampel sebanyak 30.000 BS yang terdiri dari 7.500 BS sampel Sakernas 
Semester 2 dan 22.500 BS sampel Sakernas Tahunan.
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Riskesdas

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) merupakan survei berbasis komunitas berskala 
nasional sampai tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5 – 6 tahun sekali. 
Riskesdas ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
(Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI dengan kerangka sampel yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lima sampai enam tahun dianggap 
interval yang tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, 
faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan.

IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang mengukur 
pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup 
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting 
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 
(masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis 
karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah 
satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin tinggi nilai IPM suatu 
negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin 
baik. Selain dari Susenas, variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari 
beberapa sumber data yaitu Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen.

Reunifikasi

Proses mempertemukan anak kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, 
misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di 
luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan 
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan 
sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai 
pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 
kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 
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oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, 
sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan 
Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 
pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 
oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pengasuhan Alternatif 

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga 
baik keluarga inti maupun keluarga besaarnya dengan bantuan dan dukungan penuh 
dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif 
merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak telantar.

Status disabilitas

Status disabilitas diperoleh dari data Susenas yg telah mengadaptasi pertanyaan 
Short Set Question dari Washington Group on Disability. Disabilitas TIDAK SAMA 
dengan kecacatan. Identifikasi disabilitas didasarkan atas 8 pertanyaan yang meliputi: 
gangguan penglihatan, pendengaran, berjalan atau naik tangga, menggunakan 
tangan dan atau jari, mengingat dan konsentrasi, gangguan emosional dan perilaku, 
berbicara/berkomunikasi dengan orang lain, dan gangguan mengurus diri sendiri. 
Seseorang dikategorikan disabilitas apabila setidaknya mengalami salah satu dari 8 
gangguan fungsional tersebut dengan kategori “ya, sama sekali tidak bisa” atau “ya, 
mengalami banyak kesulitan”.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan

X1.1
Persentase anak berusia 
0-17 tahun yang 
memiliki akta kelahiran

Persentase anak usia 0-17 
tahun yang memiliki akta 
kelahiran, baik pada saat 
survei bisa menunjukkan akta 
kelahiran maupun tidak dapat 
menunjukkannya

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan

X1.2

Persentase anak berusia 
5-17 tahun yang 
pernah mengunjungi 
perpustakaan/
memanfaatkan taman 
bacaan masyarakat

Persentase anak usia 5-17 tahun 
yang pernah mengunjungi 
perpustakaan (baik perpustakaan 
fisik maupun digital) atau 
memanfaatkan taman bacaan 
masyarakat dalam 3 bulan 
terakhir

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

X1.3
Persentase anak berusia 
5-17 tahun yang pernah 
menggunakan internet

Persentase anak usia 5-17 tahun 
yang pernah mengakses internet 
Termasuk Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram, WhatsApp. 
Selama tiga bulan terakhir

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X1.4

Persentase anak 
berusia 10-17 tahun 
yang pernah mengikuti 
kegiatan sosial 
kemasyarakatan di 
lingkungan sekitar

Persentase anak usia 10-17 
tahun yang pernah mengikuti 
setidaknya satu jenis kegiatan 
sosial kemasyarakatan di 
lingkungan sekitar dalam 3 
bulan terakhir (keagamaan, 
keterampilan, olahraga/
permainan, gotong royong, 
arisan, kematian, kegiatan sosial 
lainnya).

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

X1.5

Persentase anak berusia 
10-17 tahun yang ikut 
serta dalam kegiatan 
organisasi selain di 
tempat kerja atau 
sekolah

Persentase anak usia 10-17 
tahun yang ikut serta dalam 
kegiatan organisasi selain di 
tempat kerja/sekolah (baik aktif 
maupun tidak aktif)

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

X2.1

Persentase perempuan 
berusia 20-24 tahun 
yang menikah sebelum 
berusia 18 tahun

Persentase perempuan umur 
20 - 24 tahun yang usia kawin 
pertama atau usia hidup 
bersama pertama sebelum umur 
18 tahun

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X2.3
Persentase balita 
yang mendapatkan 
pengasuhan tidak layak

Persentase balita (0-4 tahun) 
yang dalam seminggu terakhir 
pernah dititipkan atau diasuh 
oleh anak usia <10 tahun tanpa 
pengawasan orang dewasa 
selama >1 jam atau pernah 
ditinggalkan sendiri selama >1 
jam

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

X2.4

Persentase anak berusia 
0-17 tahun yang tidak 
tinggal bersama kedua 
orang tua

Persentase anak usia 0-17 tahun 
dan belum kawin yang tidak 
tinggal bersama kedua orang 
tua (kedua orang tua bukan 
ART/meninggal/tidak tahu 
keberadaannya)

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

X2.5 Angka kesiapan sekolah

Persentase anak yang masih 
bersekolah di kelas 1 jenjang SD/
sederajat dan pernah mengikuti 
pendidikan prasekolah (Tahun 
Ajaran 2017/2018 atau sebelum 
Tahun Ajaran 2017/2018) 
berupa Taman Kanak-kanak (TK); 
Bustanul Athfal/Raudatul Athfal 
(BA/RA); atau PAUD terintegrasi 
BKB/Taman Posyandu, PAUD-
TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, 
TKQ, dll.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

X3.1

Persentase perempuan 
pernah kawin berusia 
15-49 Tahun yang 
melahirkan terakhirnya 
di fasilitas kesehatan 
dan ditolong oleh 
tenaga kesehatan

Perbandingan antara jumlah 
wanita pernah kawin (WPK) usia 
15-49 tahun yang melahirkan 
terakhirnya di fasilitas kesehatan 
(faskes) dan ditolong tenaga 
kesehatan (nakes) dengan jumlah 
WPK usia 15-49 tahun yang 
melahirkan ALH dalam 2 tahun 
terakhir dinyatakan dalam satuan 
persen (%).
Keterangan:
Tenaga kesehatan yang 
dimaksud adalah dokter 
kandungan, dokter umum, bidan, 
dan perawat.
Fasilitas kesehatan yang 
dimaksud adalah Rumah Sakit 
(RS), rumah bersalin, klinik, 
Puskesmas, Pustu, praktik 
tenaga kesehatan, Polindes, dan 
Poskesdes.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X3.2 Persentase balita 
stunting

Perbandingan antara jumlah 
anak usia 0-4 tahun yang 
stunting dengan jumlah anak 
usia 0-4 tahun dinyatakan dalam 
satuan persen (%).
Keterangan:
Stunting adalah adalah kondisi 
gagal tumbuh pada anak balita 
akibat kekurangan gizi kronis 
terutama dalam 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK). 
Anak yang memiliki status gizi 
stunting adalah anak usia 0-4 
tahun yang memiliki tinggi badan 
kurang dari -2 SD.

Riskesdas 
2018;

Integrasi 
Susenas Maret 

dan SSGBI 
2019

Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X3.3

Persentase anak 
berusia 0-5 bulan yang 
mendapatkan ASI 
eksklusif

Perbandingan antara jumlah 
bayi usia 0-5 bulan yang 
mendapatkan ASI eksklusif 
dengan jumlah usia bayi 0-5 
bulan dinyatakan dalam satuan 
persen (%).
Keterangan:
Bayi yang mendapatkan ASI 
ekskusif adalah bayi usia 
0-5 bulan yang pada saat 
pencacahan pernah dan 
masih mendapatkan ASI, serta 
dalam 24 jam terakhir tidak 
mendapatkan makanan apapun 
selain ASI.

Integrasi 
Susenas Maret 
dan Riskesdas 

2018;
Susenas Kor 

2019

Tahunan

X3.4

Persentase anak berusia 
0-17 tahun yang 
konsumsi kalorinya < 
1400 kkal

Persentase anak usia 0-17 tahun 
yang konsumsi kalori totalnya 
kurang dari 1400 Kkal

Susenas 
Modul 

Konsumsi dan 
Pengeluaran
 2018, 2019

Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X3.6

Persentase anak berusia 
0-17 Tahun yang 
memiliki akses terhadap 
layanan sanitasi layak

Perbandingan antara jumlah 
anak usia 0-17 tahun yang 
memiliki akses terhadap layanan 
sanitasi layak dengan jumlah 
anak usia 0-17 tahun dinyatakan 
dalam satuan persen (%).
Keterangan:
Anak yang memiliki akses 
terhadap layanan sanitasi 
layak adalah anak usia 0-17 
tahun yang tinggal di rumah 
tangga yang memiliki fasilitas 
tempat Buang Air Besar (BAB) 
yang digunakan sendiri atau 
bersama rumah tangga tertentu 
(terbatas), menggunakan jenis 
kloset leher angsa, dan tempat 
pembuangan akhir tinjanya di 
tangki septik atau IPAL atau bisa 
juga di lubang tanah jika wilayah 
tempat tinggalnya di perdesaan.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X3.7

Persentase Anak berusia 
0-17 Tahun yang 
memiliki akses terhadap 
layanan sumber air 
minum layak

Perbandingan antara jumlah 
anak 0-17 tahun yang memiliki 
akses terhadap layanan sumber 
air minum layak dengan jumlah 
anak usia 0-17 tahun dinyatakan 
dalam satuan persen (%).
Keterangan:
Anak yang memiliki akses 
terhadap layanan sumber air 
minum layak adalah anak yang 
tinggal di rumah tangga yang 
sumber air minum utamanya 
berasal dari leding, sumur bor/
pompa, sumur terlindung, mata 
air terlindung, atau air hujan.
Selain itu, anak yang tinggal 
di rumah tangga yang sumber 
air minum utamanya berasal 
dari air kemasan bermerk atau 
air isi ulang tetapi sumber air 
utama untuk mandi/cuci/dll. 
berasal dari leding, sumur bor/
pompa, sumur terlindung, mata 
air terlindung, atau air hujan 
juga dikatakan memiliki akses 
terhadap layanan sumber air 
minum layak.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X3.7

Persentase Anak berusia 
0-17 Tahun yang 
memiliki akses terhadap 
layanan sumber air 
minum layak

Perbandingan antara jumlah 
anak 0-17 tahun yang memiliki 
akses terhadap layanan sumber 
air minum layak dengan jumlah 
anak usia 0-17 tahun dinyatakan 
dalam satuan persen (%).
Keterangan:
Anak yang memiliki akses 
terhadap layanan sumber air 
minum layak adalah anak yang 
tinggal di rumah tangga yang 
sumber air minum utamanya 
berasal dari leding, sumur bor/
pompa, sumur terlindung, mata 
air terlindung, atau air hujan.
Selain itu, anak yang tinggal 
di rumah tangga yang sumber 
air minum utamanya berasal 
dari air kemasan bermerk atau 
air isi ulang tetapi sumber air 
utama untuk mandi/cuci/dll. 
berasal dari leding, sumur bor/
pompa, sumur terlindung, mata 
air terlindung, atau air hujan 
juga dikatakan memiliki akses 
terhadap layanan sumber air 
minum layak.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan

Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X3.8
Persentase anak berusia 
5-17 tahun yang 
merokok

Perbandingan antara jumlah 
anak 5-17 tahun yang merokok 
dengan jumlah anak 5-17 tahun 
dinyatakan dalam satuan persen 
(%).
Keterangan:
Tahun 2019 menggunakan unit 
analisis anak yang merokok 
tembakau, yaitu anak usia 5-17 
tahun yang dalam sebulan 
terakhir pernah merokok 
tembakau.

Integrasi 
Susenas Maret 
dan Riskesdas 

2018;
Susenas Kor 

2019

Tahunan

X3.9

Persentase anak berusia 
12-23 Bulan yang 
mendapatkan imunisasi 
dasar lengkap

Perbandingan antara jumlah 
anak usia 12-23 bulan yang 
mendapatkan imunisasi dasar 
lengkap dengan jumlah anak usia 
12-23 bulan dinyatakan dalam 
satuan persen (%).
Keterangan:
Anak yang mendapatkan 
imunisasi dasar lengkap adalah 
anak usia 12-23 bulan yang telah 
menerima imunisasi BCG 1 kali, 
DPT 3 kali, Polio 3 kali, Campak 1 
kali, dan HB 3 kali.

Integrasi 
Susenas Maret 
dan Riskesdas 

2018;
Susenas Kor 

2019

Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

X4.1
Persentase anak berusia 
7-17 tahun yang tidak 
sekolah

Anak usia 7-17 tahun yang 
tidak bersekolah (out of school 
children) adalah anak usia 7-17 
tahun yang:
1. Tidak sedang bersekolah dan 
tidak pula sedang mengikuti 
pendidikan prasekolah
2. Tidak bersekolah lagi dan 
ijazah yang dimiliki kurang dari 
SMA/sederajat
Untuk indikator ini, usia yang 
dimaksud adalah usia saat awal 
tahun ajaran, bukan usia saat 
pencacahan.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan

X4.2

Persentase anak 
berusia 5-17 tahun 
yang mengunjungi 
peninggalan sejarah 
dan warisan budaya 
Indonesia

Persentase anak usia 5-17 
tahun yang dalam setahun 
terakhir pernah mengunjungi 
peninggalan sejarah/warisan 
budaya di Indonesia (seperti: 
candi, museum, benteng, goa 
bersejarah, rumah adat, dsb.)

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X4.3

Persentase anak berusia 
5-17 tahun yang 
mengikuti kursus (selain 
bimbingan belajar)

Persentase anak usia 5-17 tahun 
yang selama setahun terakhir 
pernah atau sedang mengikuti 
kursus/pelatihan/pendidikan 
keterampilan (selain bimbingan 
belajar)

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

X4.4

Persentase anak 
berusia 5-17 tahun 
yang masih bersekolah 
yang pernah mengikuti 
ekstrakurikuler

Persentase anak usia 5-17 tahun 
yang masih bersekolah dan 
pernah atau sedang mengikuti 
ekstrakurikuler/Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM)

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan

X4.5
Persentase anak berusia 
5-17 tahun yang terlibat 
dalam pertunjukan seni

Persentase anak usia 5-17 
tahun yang pernah terlibat 
dalam setidaknya satu jenis 
pertunjukan/pameran seni 
sebagai pelaku/pendukung 
(film, seni musik/suara, seni 
rupa, seni sastra, seni tari 
budaya Indonesia, seni teater/
pewayangan, seni lainnya)

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

Klaster V. Perlindungan Khusus

X5.1
Persentase anak berusia 
10-17 tahun yang 
bekerja

Persentase anak usia 10-17 
tahun yang bekerja. Bekerja 
adalah kegiatan melakukan 
pekerjaan dengan maksud 
memperoleh atau membantu 
memperoleh penghasilan 
atau keuntungan paling 
sedikit selama satu jam dalam 
seminggu terakhir. Bekerja 
selama satu jam tersebut harus 
dilakukanberturut-turut dan 
tidak terputus.

Sakernas
2018,2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X5.2

Rasio anak berusia 5-17 
tahun (disabilitas/non 
disabilitas) yang pernah 
mengakses internet

Perbandingan persentase anak 
penyandang disabilitas usia 7-17 
tahun yang pernah mengakses 
internet dengan persentase anak 
bukan penyandang disabilitas 
usia 7-17 tahun yang pernah 
mengakses internet dalam 3 
bulan terakhir.
Keterangan:
Dikatakan sebagai penyandang 
disabilitas jika anak mengalami 
setidaknya satu kesulitan/
gangguan:
1)  penglihatan; 
2)  pendengaran; 
3)  berjalan/naik tangga; 
4)  menggunakan dan 

menggerakkan tangan/jari; 
5)  mengingat/konsentrasi; 
6)  mengendalikan perilaku dan/

atau emosional; 
7)  berbicara dan/atau 

memahami/berkomunikasi 
dengan orang lain; 

8) mengurus diri sendiri dengan 
kategori sama sekali tidak 
bisa atau mengalami banyak 
kesulitan.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X5.5

Rasio Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) anak 
berusia 7-17 Tahun 
(disabilitas/non 
disabilitas)

Perbandingan angka partisipasi 
sekolah anak penyandang 
disabilitas usia 7-17 tahun 
dengan angka partisipasi 
sekolah anak bukan penyandang 
disabilitas usia 7-17 tahun. 
Keterangan:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
7-17 tahun adalah proporsi anak 
usia 7-17 tahun yang sedang 
bersekolah (tanpa memandang 
jenjang pendidikan yang 
ditempuh) terhadap anak usia 
7-17 tahun.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan

X5.6

Persentase anak berusia 
0-17 tahun yang 
hidup di bawah garis 
kemiskinan

Persentase anak berumur 0-17 
tahun yang tinggal di rumah 
tangga yang berada dibawah 
garis kemiskinan

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan
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Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X5.5

Rasio Angka Partisipasi 
Sekolah (APS) anak 
berusia 7-17 Tahun 
(disabilitas/non 
disabilitas)

Perbandingan angka partisipasi 
sekolah anak penyandang 
disabilitas usia 7-17 tahun 
dengan angka partisipasi 
sekolah anak bukan penyandang 
disabilitas usia 7-17 tahun. 
Keterangan:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
7-17 tahun adalah proporsi anak 
usia 7-17 tahun yang sedang 
bersekolah (tanpa memandang 
jenjang pendidikan yang 
ditempuh) terhadap anak usia 
7-17 tahun.

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan

X5.6

Persentase anak berusia 
0-17 tahun yang 
hidup di bawah garis 
kemiskinan

Persentase anak berumur 0-17 
tahun yang tinggal di rumah 
tangga yang berada dibawah 
garis kemiskinan

Susenas Kor
2018, 2019 Tahunan

Lampiran 1. Metadata Indikator Penyusun IPA-IPHA-IPKA, 2018 dan 2019

Indikator Konsep dan Definisi Rumus Sumber Data Periode 
Data

X5.7
Persentase anak berusia 
5-17 tahun yang 
telantar

Anak usia 5-17 tahun dikatakan 
telantar jika memenuhi 
setidaknya 3 dari 8 kriteria 
ketelantaran sebagai berikut:
1.  Tidak/belum pernah sekolah; 

atau tidak bersekolah lagi dan 
tidak tamat pendidikan dasar

2.  Makan makanan pokok yang 
mengandung karbohidrat < 14 
kali dalam seminggu terakhir

3.  Makan lauk pauk nabati 
berprotein tinggi <=3 kali dan 
lauk pauk hewani berprotein 
tinggi <=2 kali dalam 
seminggu terakhir

4.  Memiliki pakaian layak pakai 
<4 stel

5.  Tidak mempunyai lokasi 
khusus/tempat tetap untuk 
tidur di rumah

6.  Bila sakit tidak diobati (tidak 
berobat jalan/rawat inap dan 
tidak mengobati sendiri)

7.  Yatim piatu atau ayah kandung 
bukan anggota rumah tangga

8.  Umur <15 tahun dan 
seminggu yang lalu bekerja 
atau mempunyai pekerjaan/
usaha tetapi sementara tidak 
bekerja

Susenas 
Modul Sosial, 
Budaya, dan 
Pendidikan

2018

Tiga 
Tahunan
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Lampiran 2.1 Data Indikator X1.1 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
memiliki akta kelahiran

Provinsi
Tahun

2018 2019
(1) (2) (3)

Aceh 87,85 91,22
Sumatera Utara 72,29 76,81
Sumatera Barat 85,35 87,89
Riau 76,78 78,32
Jambi 90,95 91,92
Sumatera Selatan 88,82 88,65
Bengkulu 90,66 91,85
Lampung 88,14 90,23
Kepulauan Bangka Belitung 95,12 94,60
Kepulauan Riau 92,95 93,53
DKI Jakarta 96,23 97,01
Jawa Barat 81,33 83,68
Jawa Tengah 93,84 95,12
DI Yogyakarta 97,40 97,95
Jawa Timur 86,18 89,06
Banten 76,61 80,45
Bali 90,49 92,72
Nusa Tenggara Barat 79,65 81,72
Nusa Tenggara Timur 58,17 61,08
Kalimantan Barat 81,95 85,10
Kalimantan Tengah 82,33 83,97
Kalimantan Selatan 89,03 90,28
Kalimantan Timur 92,23 92,69
Kalimantan Utara 89,51 91,47
Sulawesi Utara 85,45 88,97
Sulawesi Tengah 73,69 78,02
Sulawesi Selatan 87,04 89,35
Sulawesi Tenggara 81,47 88,12
Gorontalo 90,08 92,99
Sulawesi Barat 84,63 89,11
Maluku 73,59 78,66
Maluku Utara 75,98 79,20
Papua Barat 70,75 75,05
Papua 36,32 45,88

INDONESIA 83,55 86,01
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Lampiran 2.2 Data Indikator X1.2 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman 
bacaan masyarakat, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 41,70 44,02
Sumatera Utara 28,89 29,65
Sumatera Barat 44,75 46,96
Riau 39,50 42,32
Jambi 29,35 30,03
Sumatera Selatan 31,83 33,18
Bengkulu 37,26 38,62
Lampung 33,05 34,26
Kepulauan Bangka Belitung 47,92 48,39
Kepulauan Riau 41,91 43,70
DKI Jakarta 47,60 50,85
Jawa Barat 37,15 38,11
Jawa Tengah 47,11 49,61
DI Yogyakarta 62,47 65,13
Jawa Timur 45,08 47,84
Banten 35,29 35,90
Bali 54,64 56,56
Nusa Tenggara Barat 50,95 55,27
Nusa Tenggara Timur 27,64 30,51
Kalimantan Barat 28,21 30,76
Kalimantan Tengah 35,03 37,19
Kalimantan Selatan 43,69 43,76
Kalimantan Timur 52,21 57,19
Kalimantan Utara 39,87 40,75
Sulawesi Utara 30,38 32,32
Sulawesi Tengah 37,58 39,51
Sulawesi Selatan 39,36 41,87
Sulawesi Tenggara 35,15 37,11
Gorontalo 42,50 42,99
Sulawesi Barat 30,16 31,45
Maluku 27,27 28,43
Maluku Utara 20,56 20,76
Papua Barat 18,88 21,15
Papua 8,14 8,41

INDONESIA 39,19 41,01
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.3 Data Indikator X1.3 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
pernah menggunakan internet, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 19,36 21,84
Sumatera Utara 29,43 34,79
Sumatera Barat 31,00 35,03
Riau 31,21 34,13
Jambi 34,10 40,40
Sumatera Selatan 30,89 35,20
Bengkulu 28,02 38,19
Lampung 31,29 39,79
Kepulauan Bangka Belitung 35,01 42,63
Kepulauan Riau 35,81 46,53
DKI Jakarta 45,85 52,60
Jawa Barat 38,69 46,64
Jawa Tengah 40,59 51,85
DI Yogyakarta 52,85 61,35
Jawa Timur 40,27 50,20
Banten 36,47 43,72
Bali 42,41 52,60
Nusa Tenggara Barat 23,31 37,70
Nusa Tenggara Timur 12,23 15,88
Kalimantan Barat 26,44 33,49
Kalimantan Tengah 32,44 42,76
Kalimantan Selatan 37,52 51,74
Kalimantan Timur 37,71 48,95
Kalimantan Utara 33,69 45,23
Sulawesi Utara 34,15 43,15
Sulawesi Tengah 24,11 30,27
Sulawesi Selatan 33,35 39,82
Sulawesi Tenggara 25,17 34,39
Gorontalo 31,67 38,91
Sulawesi Barat 19,73 23,74
Maluku 20,20 23,48
Maluku Utara 16,78 18,96
Papua Barat 22,92 31,11
Papua 11,18 13,02

INDONESIA 34,58 42,44
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Lampiran 2.4 Data Indikator X1.4 Persentase anak berusia 10-17 tahun yang 
pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan 
sekitar, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 66,88 66,94
Sumatera Utara 59,74 59,81
Sumatera Barat 53,04 53,13
Riau 63,87 63,95
Jambi 68,87 68,97
Sumatera Selatan 64,72 64,93
Bengkulu 60,16 60,30
Lampung 68,65 69,90
Kepulauan Bangka Belitung 60,48 60,73
Kepulauan Riau 67,99 68,09
DKI Jakarta 61,24 63,37
Jawa Barat 69,79 69,83
Jawa Tengah 81,98 82,40
DI Yogyakarta 91,17 91,57
Jawa Timur 74,70 75,08
Banten 57,32 57,43
Bali 74,37 74,46
Nusa Tenggara Barat 77,96 78,18
Nusa Tenggara Timur 66,07 66,16
Kalimantan Barat 59,54 60,83
Kalimantan Tengah 63,64 63,74
Kalimantan Selatan 59,38 60,38
Kalimantan Timur 55,01 55,81
Kalimantan Utara 51,12 51,23
Sulawesi Utara 76,97 78,79
Sulawesi Tengah 64,29 64,83
Sulawesi Selatan 63,23 63,30
Sulawesi Tenggara 54,36 55,29
Gorontalo 63,60 66,95
Sulawesi Barat 52,81 52,91
Maluku 64,97 65,06
Maluku Utara 60,13 60,24
Papua Barat 66,19 67,45
Papua 70,82 70,91

INDONESIA 68,56 68,88

Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.5 Data Indikator X1.5 Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut 
serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah, 
2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 5,34 6,07
Sumatera Utara 6,59 7,09
Sumatera Barat 6,65 7,11
Riau 4,47 4,81
Jambi 8,42 8,92
Sumatera Selatan 7,09 7,98
Bengkulu 8,49 9,05
Lampung 5,75 6,03
Kepulauan Bangka Belitung 6,58 6,89
Kepulauan Riau 11,36 12,12
DKI Jakarta 8,98 10,09
Jawa Barat 7,92 8,96
Jawa Tengah 9,57 10,83
DI Yogyakarta 17,42 17,52
Jawa Timur 8,97 9,19
Banten 8,67 9,61
Bali 10,67 11,48
Nusa Tenggara Barat 9,40 10,88
Nusa Tenggara Timur 4,90 5,06
Kalimantan Barat 4,62 5,14
Kalimantan Tengah 5,76 5,78
Kalimantan Selatan 4,82 5,24
Kalimantan Timur 5,65 6,23
Kalimantan Utara 6,00 6,14
Sulawesi Utara 14,12 15,19
Sulawesi Tengah 6,22 7,11
Sulawesi Selatan 5,18 5,58
Sulawesi Tenggara 2,68 2,73
Gorontalo 2,34 2,52
Sulawesi Barat 9,63 10,80
Maluku 7,96 8,56
Maluku Utara 9,33 10,23
Papua Barat 5,60 6,03
Papua 10,69 12,20

INDONESIA 7,83 8,55
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.6 Data Indikator X2.1 Persentase perempuan berusia 20-24 tahun 
yang menikah sebelum berusia 18 tahun, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 5,29 6,59
Sumatera Utara 4,90 6,50
Sumatera Barat 6,68 5,96
Riau 7,93 8,30
Jambi 12,71 14,78
Sumatera Selatan 12,07 13,53
Bengkulu 14,33 13,24
Lampung 10,70 12,10
Kepulauan Bangka Belitung 14,22 15,48
Kepulauan Riau 4,68 3,82
DKI Jakarta 4,06 3,12
Jawa Barat 13,26 12,33
Jawa Tengah 11,04 10,19
DI Yogyakarta 6,20 3,06
Jawa Timur 12,71 11,11
Banten 6,78 6,00
Bali 8,55 10,18
Nusa Tenggara Barat 15,48 16,09
Nusa Tenggara Timur 8,78 8,51
Kalimantan Barat 17,46 17,86
Kalimantan Tengah 19,13 20,16
Kalimantan Selatan 17,63 21,18
Kalimantan Timur 11,54 12,36
Kalimantan Utara 12,42 12,94
Sulawesi Utara 14,88 13,54
Sulawesi Tengah 15,84 16,25
Sulawesi Selatan 14,10 12,11
Sulawesi Tenggara 18,96 16,56
Gorontalo 15,29 13,16
Sulawesi Barat 19,43 19,17
Maluku 8,94 9,54
Maluku Utara 13,36 14,36
Papua Barat 11,16 13,20
Papua 11,52 11,21

INDONESIA 11,21 10,82
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Lampiran 2.7 Data Indikator X2.3 Persentase balita yang mendapatkan 
pengasuhan tidak layak, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 2,71 2,65
Sumatera Utara 4,79 4,51
Sumatera Barat 1,25 1,24
Riau 1,71 1,69
Jambi 3,85 3,71
Sumatera Selatan 4,38 4,37
Bengkulu 3,65 3,34
Lampung 4,60 4,52
Kepulauan Bangka Belitung 1,46 1,41
Kepulauan Riau 3,48 3,46
DKI Jakarta 0,27 0,25
Jawa Barat 2,85 2,84
Jawa Tengah 3,35 3,34
DI Yogyakarta 3,73 3,72
Jawa Timur 2,16 2,13
Banten 5,72 5,71
Bali 2,51 2,50
Nusa Tenggara Barat 8,71 8,70
Nusa Tenggara Timur 11,16 11,15
Kalimantan Barat 2,97 2,83
Kalimantan Tengah 6,86 6,85
Kalimantan Selatan 1,31 1,29
Kalimantan Timur 1,75 1,70
Kalimantan Utara 8,91 8,90
Sulawesi Utara 4,74 4,73
Sulawesi Tengah 2,71 2,49
Sulawesi Selatan 5,55 5,54
Sulawesi Tenggara 11,40 11,39
Gorontalo 4,54 4,53
Sulawesi Barat 1,46 1,23
Maluku 7,29 7,28
Maluku Utara 9,05 9,04
Papua Barat 3,78 3,77
Papua 3,58 3,57

INDONESIA 3,73 3,68
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.8 Data Indikator X2.4 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
tidak tinggal bersama kedua orang tua, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 2,59 2,52
Sumatera Utara 5,48 5,17
Sumatera Barat 4,19 4,03
Riau 2,78 2,71
Jambi 2,30 2,26
Sumatera Selatan 3,06 2,82
Bengkulu 3,06 3,00
Lampung 5,52 5,15
Kepulauan Bangka Belitung 3,74 2,87
Kepulauan Riau 2,44 2,13
DKI Jakarta 2,53 2,44
Jawa Barat 3,97 3,90
Jawa Tengah 5,22 5,18
DI Yogyakarta 2,50 2,22
Jawa Timur 5,51 5,45
Banten 2,96 2,88
Bali 3,70 3,63
Nusa Tenggara Barat 8,43 8,36
Nusa Tenggara Timur 11,77 11,58
Kalimantan Barat 4,15 3,59
Kalimantan Tengah 3,68 2,83
Kalimantan Selatan 4,35 4,24
Kalimantan Timur 3,15 2,24
Kalimantan Utara 3,36 2,99
Sulawesi Utara 7,05 7,02
Sulawesi Tengah 7,00 6,80
Sulawesi Selatan 7,36 7,22
Sulawesi Tenggara 6,92 6,79
Gorontalo 8,18 8,17
Sulawesi Barat 6,50 6,28
Maluku 8,90 8,13
Maluku Utara 6,42 6,37
Papua Barat 7,29 7,25
Papua 4,50 4,43

INDONESIA 4,82 4,67

Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.9 Data Indikator X2.5 Angka Kesiapan Sekolah, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 73,74 73,85
Sumatera Utara 65,08 65,19
Sumatera Barat 73,85 74,24
Riau 73,26 73,37
Jambi 69,64 69,65
Sumatera Selatan 62,79 62,85
Bengkulu 74,85 75,16
Lampung 83,15 83,47
Kepulauan Bangka Belitung 85,44 85,80
Kepulauan Riau 79,85 80,09
DKI Jakarta 81,57 81,84
Jawa Barat 72,54 72,88
Jawa Tengah 89,39 89,58
DI Yogyakarta 99,54 99,65
Jawa Timur 89,15 89,33
Banten 65,07 65,08
Bali 82,16 82,25
Nusa Tenggara Barat 65,92 66,11
Nusa Tenggara Timur 52,99 53,05
Kalimantan Barat 35,93 36,11
Kalimantan Tengah 77,16 77,20
Kalimantan Selatan 87,61 87,95
Kalimantan Timur 82,78 82,93
Kalimantan Utara 76,50 76,51
Sulawesi Utara 80,10 80,32
Sulawesi Tengah 78,16 78,23
Sulawesi Selatan 68,24 68,29
Sulawesi Tenggara 77,74 77,84
Gorontalo 91,00 91,19
Sulawesi Barat 65,98 66,37
Maluku 51,59 51,89
Maluku Utara 47,83 48,09
Papua Barat 50,43 50,44
Papua 34,65 34,79

INDONESIA 74,51 74,80
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Lampiran 2.10 Data Indikator X3.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin 
berusia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas 
kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 86,12 88,73
Sumatera Utara 72,73 78,44
Sumatera Barat 91,76 92,60
Riau 71,25 74,38
Jambi 59,55 65,59
Sumatera Selatan 73,22 78,76
Bengkulu 63,81 72,23
Lampung 84,96 86,55
Kepulauan Bangka Belitung 88,04 91,00
Kepulauan Riau 92,33 92,39
DKI Jakarta 97,19 98,81
Jawa Barat 82,16 85,18
Jawa Tengah 96,67 98,08
DI Yogyakarta 99,05 99,79
Jawa Timur 93,59 95,11
Banten 79,26 83,31
Bali 99,87 99,84
Nusa Tenggara Barat 89,16 92,88
Nusa Tenggara Timur 76,29 79,06
Kalimantan Barat 64,76 71,83
Kalimantan Tengah 47,60 56,82
Kalimantan Selatan 77,27 77,41
Kalimantan Timur 87,29 89,31
Kalimantan Utara 84,29 90,25
Sulawesi Utara 83,75 89,13
Sulawesi Tengah 70,32 78,09
Sulawesi Selatan 83,50 87,92
Sulawesi Tenggara 47,74 54,85
Gorontalo 86,63 88,65
Sulawesi Barat 69,59 78,60
Maluku 33,82 39,70
Maluku Utara 41,03 57,60
Papua Barat 59,46 69,04
Papua 52,26 60,64

INDONESIA 82,64 85,86
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Lampiran 2.11 Data Indikator X3.2 Persentase Balita Stunting, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 37,10 34,18
Sumatera Utara 32,40 30,11
Sumatera Barat 29,90 27,47
Riau 27,40 23,95
Jambi 30,10 21,03
Sumatera Selatan 31,70 28,98
Bengkulu 28,00 26,86
Lampung 27,30 26,26
Kepulauan Bangka Belitung 23,40 19,93
Kepulauan Riau 23,60 16,82
DKI Jakarta 17,60 19,96
Jawa Barat 31,10 26,21
Jawa Tengah 31,20 27,68
DI Yogyakarta 21,40 21,04
Jawa Timur 32,80 26,86
Banten 26,60 24,11
Bali 21,80 14,42
Nusa Tenggara Barat 33,50 37,85
Nusa Tenggara Timur 42,60 43,82
Kalimantan Barat 33,30 31,46
Kalimantan Tengah 34,00 32,30
Kalimantan Selatan 33,10 31,75
Kalimantan Timur 29,20 28,09
Kalimantan Utara 26,90 26,25
Sulawesi Utara 25,50 21,18
Sulawesi Tengah 32,30 31,26
Sulawesi Selatan 35,70 30,59
Sulawesi Tenggara 28,70 31,44
Gorontalo 32,50 34,89
Sulawesi Barat 41,60 40,38
Maluku 34,00 30,38
Maluku Utara 31,40 29,07
Papua Barat 27,70 24,58
Papua 33,10 29,36

INDONESIA 30,80 27,67
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Lampiran 2.12 Data Indikator X3.3 Persentase anak berusia 0-5 Bulan yang 
mendapatkan ASI Eksklusif, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 33,33 62,81
Sumatera Utara 25,69 50,20
Sumatera Barat 50,40 69,23
Riau 36,29 60,71
Jambi 62,67 64,87
Sumatera Selatan 41,56 64,39
Bengkulu 46,78 60,86
Lampung 44,58 66,84
Kepulauan Bangka Belitung 34,56 39,64
Kepulauan Riau 53,85 57,31
DKI Jakarta 45,66 68,08
Jawa Barat 44,67 71,11
Jawa Tengah 50,56 72,00
DI Yogyakarta 55,70 74,90
Jawa Timur 40,79 68,68
Banten 36,83 64,55
Bali 27,08 69,87
Nusa Tenggara Barat 64,25 74,92
Nusa Tenggara Timur 62,17 75,05
Kalimantan Barat 51,37 59,41
Kalimantan Tengah 44,11 50,48
Kalimantan Selatan 40,69 65,97
Kalimantan Timur 59,00 71,08
Kalimantan Utara 46,25 76,97
Sulawesi Utara 33,62 54,93
Sulawesi Tengah 41,91 57,29
Sulawesi Selatan 52,18 70,52
Sulawesi Tenggara 34,96 55,77
Gorontalo 42,19 50,98
Sulawesi Barat 61,77 72,82
Maluku 36,36 56,55
Maluku Utara 64,28 64,36
Papua Barat 35,01 66,37
Papua 43,48 79,05

INDONESIA 44,36 66,69
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Lampiran 2.13 Data Indikator X3.4 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
konsumsi kalorinya < 1400 kkal, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 11,19 11,49
Sumatera Utara 8,05 7,75
Sumatera Barat 8,49 8,77
Riau 11,91 11,62
Jambi 10,36 12,19
Sumatera Selatan 8,43 8,32
Bengkulu 7,70 8,85
Lampung 10,25 11,65
Kepulauan Bangka Belitung 9,55 6,96
Kepulauan Riau 14,38 10,20
DKI Jakarta 8,41 7,57
Jawa Barat 8,32 8,57
Jawa Tengah 9,73 11,59
DI Yogyakarta 3,20 7,63
Jawa Timur 8,00 8,49
Banten 5,31 5,11
Bali 3,68 4,17
Nusa Tenggara Barat 3,90 1,78
Nusa Tenggara Timur 17,17 18,04
Kalimantan Barat 16,17 17,63
Kalimantan Tengah 11,07 11,27
Kalimantan Selatan 7,10 6,44
Kalimantan Timur 17,35 14,96
Kalimantan Utara 17,91 15,40
Sulawesi Utara 9,32 11,33
Sulawesi Tengah 12,57 14,29
Sulawesi Selatan 11,42 11,03
Sulawesi Tenggara 8,78 11,00
Gorontalo 10,61 6,92
Sulawesi Barat 15,84 11,96
Maluku 30,83 33,89
Maluku Utara 28,80 31,04
Papua Barat 22,17 23,26
Papua 32,48 29,34

INDONESIA 9,87 10,20
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Lampiran 2.14 Data Indikator X3.6 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 68,45 72,33
Sumatera Utara 73,96 76,18
Sumatera Barat 60,61 61,04
Riau 79,24 78,83
Jambi 73,83 75,13
Sumatera Selatan 71,58 73,94
Bengkulu 72,24 75,70
Lampung 75,07 79,08
Kepulauan Bangka Belitung 88,08 90,87
Kepulauan Riau 87,25 88,67
DKI Jakarta 90,48 93,11
Jawa Barat 67,07 69,14
Jawa Tengah 77,84 80,16
DI Yogyakarta 92,81 94,84
Jawa Timur 75,73 80,64
Banten 76,60 79,44
Bali 91,68 94,24
Nusa Tenggara Barat 76,19 80,84
Nusa Tenggara Timur 59,53 62,85
Kalimantan Barat 71,59 71,29
Kalimantan Tengah 66,53 67,41
Kalimantan Selatan 72,50 75,77
Kalimantan Timur 84,52 89,20
Kalimantan Utara 81,32 76,17
Sulawesi Utara 75,54 80,21
Sulawesi Tengah 64,08 68,95
Sulawesi Selatan 84,25 87,33
Sulawesi Tenggara 73,23 78,76
Gorontalo 60,87 71,33
Sulawesi Barat 64,89 71,83
Maluku 65,89 67,86
Maluku Utara 65,11 69,27
Papua Barat 72,98 74,74
Papua 36,49 37,64

INDONESIA 73,61 76,40
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Lampiran 2.15 Data Indikator X3.7 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak,  
2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 81,95 84,78
Sumatera Utara 85,32 88,42
Sumatera Barat 79,11 79,67
Riau 86,99 86,47
Jambi 74,79 74,83
Sumatera Selatan 80,08 80,09
Bengkulu 61,23 57,49
Lampung 65,66 73,00
Kepulauan Bangka Belitung 72,83 73,75
Kepulauan Riau 87,77 88,30
DKI Jakarta 95,97 99,84
Jawa Barat 89,56 92,58
Jawa Tengah 92,31 93,88
DI Yogyakarta 93,90 94,61
Jawa Timur 93,63 94,62
Banten 90,43 90,61
Bali 96,52 96,88
Nusa Tenggara Barat 94,69 93,71
Nusa Tenggara Timur 80,12 81,33
Kalimantan Barat 78,44 76,96
Kalimantan Tengah 71,14 72,16
Kalimantan Selatan 68,28 68,35
Kalimantan Timur 82,52 82,31
Kalimantan Utara 87,49 88,56
Sulawesi Utara 87,70 90,05
Sulawesi Tengah 84,70 81,66
Sulawesi Selatan 87,62 88,32
Sulawesi Tenggara 89,20 89,23
Gorontalo 93,28 93,53
Sulawesi Barat 71,44 70,60
Maluku 91,23 89,62
Maluku Utara 83,80 83,98
Papua Barat 82,14 80,65
Papua 62,93 60,90

INDONESIA 86,76 88,20
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Lampiran 2.16 Data Indikator X3.8 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
merokok, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 3,30 0,83
Sumatera Utara 3,42 0,76
Sumatera Barat 5,53 1,48
Riau 4,00 1,05
Jambi 2,80 1,08
Sumatera Selatan 4,61 1,56
Bengkulu 4,50 1,56
Lampung 4,66 1,80
Kepulauan Bangka Belitung 4,12 0,96
Kepulauan Riau 2,68 0,84
DKI Jakarta 3,94 0,76
Jawa Barat 5,48 2,25
Jawa Tengah 5,52 1,88
DI Yogyakarta 5,13 1,45
Jawa Timur 4,96 1,65
Banten 6,14 1,41
Bali 3,47 0,85
Nusa Tenggara Barat 6,59 2,79
Nusa Tenggara Timur 3,33 1,15
Kalimantan Barat 3,40 1,16
Kalimantan Tengah 4,11 1,56
Kalimantan Selatan 3,65 1,04
Kalimantan Timur 2,84 0,53
Kalimantan Utara 3,53 0,94
Sulawesi Utara 4,71 0,98
Sulawesi Tengah 5,06 1,73
Sulawesi Selatan 4,61 1,56
Sulawesi Tenggara 4,13 0,94
Gorontalo 4,87 2,03
Sulawesi Barat 3,76 1,45
Maluku 4,09 0,63
Maluku Utara 3,64 0,70
Papua Barat 5,57 0,93
Papua 2,40 1,33

INDONESIA 4,71 1,55
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Lampiran 2.17 Data Indikator X3.9 Persentase anak berusia 12-23 bulan yang 
mendapatkan imunisasi dasar lengkap, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 19,29 20,71
Sumatera Utara 34,16 38,90
Sumatera Barat 38,40 47,82
Riau 35,76 34,24
Jambi 65,09 52,57
Sumatera Selatan 47,91 42,21
Bengkulu 65,76 57,29
Lampung 66,73 63,84
Kepulauan Bangka Belitung 74,95 59,91
Kepulauan Riau 79,25 61,66
DKI Jakarta 69,37 58,06
Jawa Barat 57,94 50,81
Jawa Tengah 75,35 74,16
DI Yogyakarta 87,13 79,72
Jawa Timur 68,60 66,64
Banten 48,22 40,04
Bali 90,41 77,75
Nusa Tenggara Barat 71,88 74,50
Nusa Tenggara Timur 52,18 58,30
Kalimantan Barat 50,06 49,72
Kalimantan Tengah 44,91 49,53
Kalimantan Selatan 68,09 60,69
Kalimantan Timur 74,59 59,88
Kalimantan Utara 73,12 57,36
Sulawesi Utara 59,26 63,07
Sulawesi Tengah 47,98 53,96
Sulawesi Selatan 60,75 58,10
Sulawesi Tenggara 42,31 58,68
Gorontalo 60,77 65,89
Sulawesi Barat 49,95 55,28
Maluku 33,97 49,72
Maluku Utara 40,29 43,33
Papua Barat 41,73 47,60
Papua 30,45 34,76

INDONESIA 58,42 55,33
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Lampiran 2.18 Data Indikator X4.1 Persentase anak berusia 7-17 tahun yang 
tidak sekolah, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 2,40 2,81
Sumatera Utara 4,10 4,11
Sumatera Barat 3,90 4,03
Riau 4,98 5,25
Jambi 5,56 5,48
Sumatera Selatan 5,88 5,56
Bengkulu 4,18 4,13
Lampung 6,21 5,90
Kepulauan Bangka Belitung 7,67 7,30
Kepulauan Riau 1,81 2,24
DKI Jakarta 3,57 3,91
Jawa Barat 7,51 7,43
Jawa Tengah 6,68 6,08
DI Yogyakarta 1,84 1,15
Jawa Timur 5,81 4,86
Banten 6,14 5,88
Bali 3,62 3,63
Nusa Tenggara Barat 4,43 4,61
Nusa Tenggara Timur 6,33 6,10
Kalimantan Barat 8,85 7,69
Kalimantan Tengah 7,65 6,60
Kalimantan Selatan 8,02 7,43
Kalimantan Timur 3,60 2,85
Kalimantan Utara 5,15 5,32
Sulawesi Utara 5,13 5,35
Sulawesi Tengah 6,92 6,60
Sulawesi Selatan 6,97 7,16
Sulawesi Tenggara 5,95 5,36
Gorontalo 7,33 7,71
Sulawesi Barat 9,14 9,36
Maluku 2,93 3,61
Maluku Utara 3,75 4,52
Papua Barat 4,38 4,38
Papua 19,21 20,41

INDONESIA 6,11 5,86
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Lampiran 2.19 Data Indikator X4.2 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, 
2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 16,24 19,31
Sumatera Utara 8,85 10,11
Sumatera Barat 16,47 18,36
Riau 7,18 8,06
Jambi 13,57 16,44
Sumatera Selatan 5,73 6,40
Bengkulu 20,25 22,17
Lampung 5,63 6,00
Kepulauan Bangka Belitung 17,10 18,50
Kepulauan Riau 8,63 10,62
DKI Jakarta 31,76 34,79
Jawa Barat 14,37 15,93
Jawa Tengah 15,71 18,48
DI Yogyakarta 31,59 36,51
Jawa Timur 16,83 19,35
Banten 19,60 22,30
Bali 11,30 12,54
Nusa Tenggara Barat 11,78 13,87
Nusa Tenggara Timur 6,10 7,06
Kalimantan Barat 6,75 8,10
Kalimantan Tengah 9,95 11,56
Kalimantan Selatan 9,90 11,26
Kalimantan Timur 14,32 16,23
Kalimantan Utara 12,38 14,65
Sulawesi Utara 10,91 12,18
Sulawesi Tengah 3,90 4,13
Sulawesi Selatan 8,39 9,39
Sulawesi Tenggara 7,95 9,06
Gorontalo 13,39 16,29
Sulawesi Barat 2,33 2,76
Maluku 5,67 6,24
Maluku Utara 8,50 9,23
Papua Barat 2,89 3,34
Papua 3,08 3,56

INDONESIA 13,46 15,27
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.20 Data Indikator X4.3 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 11,39 13,73
Sumatera Utara 7,36 8,31
Sumatera Barat 7,66 8,75
Riau 4,88 5,41
Jambi 6,56 7,65
Sumatera Selatan 10,79 12,43
Bengkulu 4,72 5,25
Lampung 5,91 6,98
Kepulauan Bangka Belitung 4,47 5,00
Kepulauan Riau 10,22 11,15
DKI Jakarta 9,07 10,14
Jawa Barat 7,98 9,29
Jawa Tengah 5,57 6,84
DI Yogyakarta 10,13 11,26
Jawa Timur 8,43 9,69
Banten 10,99 12,53
Bali 14,11 15,58
Nusa Tenggara Barat 5,24 6,94
Nusa Tenggara Timur 2,78 3,22
Kalimantan Barat 4,38 5,48
Kalimantan Tengah 4,36 5,01
Kalimantan Selatan 5,48 6,44
Kalimantan Timur 8,81 10,03
Kalimantan Utara 3,00 3,42
Sulawesi Utara 4,78 6,42
Sulawesi Tengah 1,52 1,58
Sulawesi Selatan 3,94 4,37
Sulawesi Tenggara 1,80 1,88
Gorontalo 3,66 4,38
Sulawesi Barat 3,29 3,43
Maluku 4,04 4,79
Maluku Utara 5,99 7,33
Papua Barat 5,11 5,98
Papua 4,30 5,10

INDONESIA 7,15 8,29
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.21 Data Indikator X4.4 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler, 2018-
2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 44,23 49,62
Sumatera Utara 50,31 55,78
Sumatera Barat 57,68 62,22
Riau 68,09 72,02
Jambi 73,80 78,46
Sumatera Selatan 83,15 83,53
Bengkulu 71,04 75,53
Lampung 76,96 81,82
Kepulauan Bangka Belitung 76,47 80,38
Kepulauan Riau 78,25 83,19
DKI Jakarta 91,48 91,86
Jawa Barat 85,65 87,13
Jawa Tengah 81,15 81,58
DI Yogyakarta 91,89 92,31
Jawa Timur 84,69 85,03
Banten 83,29 83,67
Bali 92,29 92,64
Nusa Tenggara Barat 68,03 72,32
Nusa Tenggara Timur 68,45 72,76
Kalimantan Barat 67,01 72,82
Kalimantan Tengah 66,04 70,01
Kalimantan Selatan 81,06 81,82
Kalimantan Timur 79,26 79,99
Kalimantan Utara 49,86 50,32
Sulawesi Utara 76,47 81,30
Sulawesi Tengah 69,77 75,68
Sulawesi Selatan 56,25 62,01
Sulawesi Tenggara 50,86 56,10
Gorontalo 67,05 71,11
Sulawesi Barat 48,34 51,73
Maluku 52,37 57,10
Maluku Utara 55,09 60,07
Papua Barat 48,11 52,56
Papua 70,74 74,51

INDONESIA 75,56 77,89
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.22 Data Indikator X4.5 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
terlibat dalam pertunjukan seni, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 2,70 2,87
Sumatera Utara 3,03 3,06
Sumatera Barat 3,25 3,26
Riau 2,79 2,85
Jambi 2,45 2,55
Sumatera Selatan 1,91 1,95
Bengkulu 2,36 2,54
Lampung 1,95 1,99
Kepulauan Bangka Belitung 2,10 2,12
Kepulauan Riau 4,16 4,25
DKI Jakarta 2,51 2,54
Jawa Barat 3,80 3,82
Jawa Tengah 4,02 4,02
DI Yogyakarta 7,49 7,50
Jawa Timur 6,40 6,43
Banten 1,43 1,48
Bali 8,63 8,68
Nusa Tenggara Barat 3,06 3,30
Nusa Tenggara Timur 2,54 2,55
Kalimantan Barat 2,29 2,37
Kalimantan Tengah 3,06 3,17
Kalimantan Selatan 2,45 2,56
Kalimantan Timur 5,31 5,35
Kalimantan Utara 3,69 3,71
Sulawesi Utara 2,50 2,53
Sulawesi Tengah 1,07 1,19
Sulawesi Selatan 2,16 2,20
Sulawesi Tenggara 1,83 1,87
Gorontalo 3,74 4,15
Sulawesi Barat 1,25 1,40
Maluku 1,96 2,19
Maluku Utara 1,27 1,32
Papua Barat 2,99 3,29
Papua 2,47 2,58

INDONESIA 3,56 3,60
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 2.23 Data Indikator X5.1 Persentase anak berusia 10-17 tahun yang 
bekerja, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 6,76 4,35
Sumatera Utara 13,28 12,50
Sumatera Barat 7,98 7,28
Riau 5,84 5,95
Jambi 7,47 5,44
Sumatera Selatan 6,54 5,58
Bengkulu 8,21 6,64
Lampung 9,89 8,28
Kepulauan Bangka Belitung 7,89 6,01
Kepulauan Riau 3,37 1,90
DKI Jakarta 2,48 1,59
Jawa Barat 4,57 4,11
Jawa Tengah 4,91 4,75
DI Yogyakarta 5,52 5,68
Jawa Timur 5,56 4,98
Banten 3,58 2,91
Bali 11,57 8,51
Nusa Tenggara Barat 11,00 12,54
Nusa Tenggara Timur 13,33 10,39
Kalimantan Barat 7,42 6,72
Kalimantan Tengah 8,65 6,72
Kalimantan Selatan 8,17 6,39
Kalimantan Timur 3,80 3,78
Kalimantan Utara 7,29 5,06
Sulawesi Utara 4,66 5,15
Sulawesi Tengah 12,74 11,27
Sulawesi Selatan 12,45 12,18
Sulawesi Tenggara 15,28 13,89
Gorontalo 10,97 9,68
Sulawesi Barat 16,76 13,45
Maluku 6,06 7,81
Maluku Utara 6,88 9,07
Papua Barat 6,72 5,77
Papua 14,46 13,39

INDONESIA 7,05 6,35
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Lampiran 2.24 Data Indikator X5.2 Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/
non disabilitas) yang pernah mengakses internet, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 70,47 68,50
Sumatera Utara 33,48 67,52
Sumatera Barat 11,13 22,47
Riau 63,73 42,23
Jambi 42,08 48,15
Sumatera Selatan 50,93 62,29
Bengkulu 59,81 70,16
Lampung 27,18 54,64
Kepulauan Bangka Belitung 51,47 59,96
Kepulauan Riau 77,23 44,27
DKI Jakarta 23,33 67,41
Jawa Barat 39,32 53,06
Jawa Tengah 33,77 50,61
DI Yogyakarta 53,89 62,24
Jawa Timur 55,29 60,50
Banten 26,70 71,31
Bali 38,82 16,36
Nusa Tenggara Barat 43,99 59,19
Nusa Tenggara Timur 13,33 46,09
Kalimantan Barat 66,74 51,51
Kalimantan Tengah 25,50 39,73
Kalimantan Selatan 58,68 50,24
Kalimantan Timur 40,30 58,91
Kalimantan Utara 60,42 50,29
Sulawesi Utara 65,99 42,65
Sulawesi Tengah 42,00 51,48
Sulawesi Selatan 51,29 31,85
Sulawesi Tenggara 53,13 23,67
Gorontalo 33,55 43,42
Sulawesi Barat 67,38 120,14
Maluku 68,45 93,83
Maluku Utara 26,51 54,49
Papua Barat 10,27 109,35
Papua 22,65 39,49

INDONESIA 40,91 54,98
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Lampiran 2.25 Data Indikator X5.5 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak 
berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas), 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 89,00 94,82
Sumatera Utara 80,12 80,57
Sumatera Barat 81,45 83,52
Riau 78,11 80,74
Jambi 74,39 66,18
Sumatera Selatan 68,49 89,51
Bengkulu 85,20 91,31
Lampung 71,45 76,62
Kepulauan Bangka Belitung 97,14 79,70
Kepulauan Riau 89,19 101,02
DKI Jakarta 80,30 78,81
Jawa Barat 81,42 81,14
Jawa Tengah 78,38 77,87
DI Yogyakarta 98,13 97,35
Jawa Timur 81,35 85,12
Banten 84,35 82,64
Bali 78,57 76,85
Nusa Tenggara Barat 81,51 77,03
Nusa Tenggara Timur 79,29 68,17
Kalimantan Barat 71,27 68,90
Kalimantan Tengah 63,12 77,65
Kalimantan Selatan 68,39 85,93
Kalimantan Timur 84,54 75,44
Kalimantan Utara 83,96 76,94
Sulawesi Utara 79,09 82,08
Sulawesi Tengah 84,76 76,26
Sulawesi Selatan 73,32 74,81
Sulawesi Tenggara 63,17 66,34
Gorontalo 59,72 49,79
Sulawesi Barat 81,45 76,20
Maluku 70,30 80,05
Maluku Utara 75,53 94,01
Papua Barat 64,94 98,09
Papua 84,08 86,26

INDONESIA 79,43 81,18
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Lampiran 2.26 Data Indikator X5.6 Persentase anak berusia 0-17 tahun yang 
hidup di bawah garis kemiskinan, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 19,41 18,62
Sumatera Utara 12,39 12,42
Sumatera Barat 9,09 8,64
Riau 9,32 9,20
Jambi 10,02 9,68
Sumatera Selatan 16,05 16,15
Bengkulu 18,84 17,97
Lampung 15,67 15,17
Kepulauan Bangka Belitung 6,20 5,79
Kepulauan Riau 8,57 8,19
DKI Jakarta 5,27 5,34
Jawa Barat 9,22 8,77
Jawa Tengah 12,78 12,30
DI Yogyakarta 14,03 13,31
Jawa Timur 11,92 11,52
Banten 6,93 7,06
Bali 5,23 5,16
Nusa Tenggara Barat 17,42 17,51
Nusa Tenggara Timur 25,65 25,68
Kalimantan Barat 9,57 9,78
Kalimantan Tengah 6,56 6,19
Kalimantan Selatan 5,49 5,59
Kalimantan Timur 7,21 7,65
Kalimantan Utara 8,81 9,01
Sulawesi Utara 10,62 10,16
Sulawesi Tengah 18,74 17,39
Sulawesi Selatan 11,30 11,00
Sulawesi Tenggara 15,28 14,41
Gorontalo 20,65 20,32
Sulawesi Barat 14,76 13,95
Maluku 22,75 22,25
Maluku Utara 8,20 8,14
Papua Barat 28,09 27,28
Papua 34,36 35,25

INDONESIA 12,05 11,76
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Lampiran 2.27 Data Indikator X5.7 Persentase anak berusia 5-17 tahun yang 
telantar, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019*)

(1) (2) (3)
Aceh 1,27 1,00
Sumatera Utara 3,41 2,96
Sumatera Barat 1,03 0,83
Riau 0,88 0,67
Jambi 1,30 1,16
Sumatera Selatan 2,11 1,81
Bengkulu 0,63 0,41
Lampung 0,42 0,25
Kepulauan Bangka Belitung 0,22 0,17
Kepulauan Riau 0,39 0,30
DKI Jakarta 0,78 0,62
Jawa Barat 1,26 1,12
Jawa Tengah 0,32 0,30
DI Yogyakarta 0,00 0,37
Jawa Timur 0,46 0,38
Banten 1,15 1,02
Bali 0,11 0,08
Nusa Tenggara Barat 2,03 1,68
Nusa Tenggara Timur 6,33 5,40
Kalimantan Barat 2,17 1,91
Kalimantan Tengah 1,68 1,65
Kalimantan Selatan 0,55 0,41
Kalimantan Timur 0,55 0,45
Kalimantan Utara 0,73 0,56
Sulawesi Utara 3,17 2,65
Sulawesi Tengah 2,75 2,35
Sulawesi Selatan 1,77 1,44
Sulawesi Tenggara 1,79 1,39
Gorontalo 1,61 1,30
Sulawesi Barat 2,95 2,25
Maluku 2,34 1,85
Maluku Utara 3,12 2,32
Papua Barat 3,31 2,89
Papua 20,13 18,35

INDONESIA 1,60 1,40
Keterangan: *) Hasil proyeksi
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Lampiran 3.1 Nilai Indeks Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 48,19 50,40
Sumatera Utara 43,48 45,98
Sumatera Barat 48,84 51,00
Riau 46,64 48,44
Jambi 51,30 53,27
Sumatera Selatan 49,10 50,88
Bengkulu 50,19 53,19
Lampung 49,23 52,06
Kepulauan Bangka Belitung 53,78 55,57
Kepulauan Riau 56,79 59,99
DKI Jakarta 57,85 61,28
Jawa Barat 51,99 54,97
Jawa Tengah 60,74 64,77
DI Yogyakarta 74,59 77,18
Jawa Timur 56,82 60,25
Banten 48,16 51,17
Bali 61,42 64,92
Nusa Tenggara Barat 54,44 59,78
Nusa Tenggara Timur 37,07 39,18
Kalimantan Barat 43,30 46,54
Kalimantan Tengah 47,77 50,70
Kalimantan Selatan 50,68 54,27
Kalimantan Timur 53,04 57,10
Kalimantan Utara 48,24 51,27
Sulawesi Utara 55,87 59,91
Sulawesi Tengah 45,40 48,66
Sulawesi Selatan 49,44 52,07
Sulawesi Tenggara 42,26 46,11
Gorontalo 48,63 51,56
Sulawesi Barat 44,95 47,75
Maluku 43,48 45,84
Maluku Utara 41,63 43,38
Papua Barat 40,15 43,72
Papua 32,71 36,07

INDONESIA 51,78 54,81
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Lampiran 3.2 Nilai Indeks Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 82,40 81,50
Sumatera Utara 74,35 73,78
Sumatera Barat 81,10 82,01
Riau 81,10 80,92
Jambi 74,13 72,63
Sumatera Selatan 71,33 70,45
Bengkulu 73,38 74,84
Lampung 74,22 73,70
Kepulauan Bangka Belitung 78,01 78,20
Kepulauan Riau 83,66 84,85
DKI Jakarta 88,51 89,50
Jawa Barat 73,56 74,52
Jawa Tengah 77,44 78,26
DI Yogyakarta 86,94 89,94
Jawa Timur 77,12 78,60
Banten 74,77 75,53
Bali 80,65 79,42
Nusa Tenggara Barat 57,16 56,80
Nusa Tenggara Timur 52,27 52,75
Kalimantan Barat 60,53 61,11
Kalimantan Tengah 65,17 65,39
Kalimantan Selatan 75,14 72,43
Kalimantan Timur 79,95 80,51
Kalimantan Utara 68,43 68,49
Sulawesi Utara 67,89 69,10
Sulawesi Tengah 69,21 69,40
Sulawesi Selatan 64,17 66,02
Sulawesi Tenggara 55,74 57,94
Gorontalo 69,11 70,96
Sulawesi Barat 65,36 66,24
Maluku 60,21 60,76
Maluku Utara 56,48 55,79
Papua Barat 64,46 62,83
Papua 63,96 64,36

INDONESIA 73,60 74,24
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Lampiran 3.3 Nilai Indeks Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 2018-
2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 58,01 66,80
Sumatera Utara 60,07 69,11
Sumatera Barat 61,63 71,00
Riau 61,83 69,61
Jambi 66,26 69,91
Sumatera Selatan 61,47 69,16
Bengkulu 62,10 67,54
Lampung 64,97 72,51
Kepulauan Bangka Belitung 69,50 74,58
Kepulauan Riau 75,32 78,84
DKI Jakarta 76,55 82,05
Jawa Barat 64,01 72,65
Jawa Tengah 70,09 77,86
DI Yogyakarta 79,16 84,02
Jawa Timur 68,26 77,92
Banten 63,79 73,72
Bali 78,14 86,63
Nusa Tenggara Barat 70,02 76,82
Nusa Tenggara Timur 60,18 65,69
Kalimantan Barat 60,83 65,40
Kalimantan Tengah 55,70 62,08
Kalimantan Selatan 64,25 70,69
Kalimantan Timur 71,37 75,63
Kalimantan Utara 69,00 75,17
Sulawesi Utara 65,94 75,90
Sulawesi Tengah 59,04 66,95
Sulawesi Selatan 66,55 74,75
Sulawesi Tenggara 59,21 68,24
Gorontalo 64,17 71,39
Sulawesi Barat 58,60 66,76
Maluku 49,06 58,84
Maluku Utara 54,98 61,79
Papua Barat 54,88 67,13
Papua 46,64 55,69

INDONESIA 65,21 73,22
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Lampiran 3.4 Nilai Indeks Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 
Kegiatan Budaya, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 49,30 53,91
Sumatera Utara 42,73 45,32
Sumatera Barat 48,07 50,75
Riau 42,04 43,59
Jambi 46,39 49,78
Sumatera Selatan 48,19 50,51
Bengkulu 47,62 50,15
Lampung 41,84 44,34
Kepulauan Bangka Belitung 43,96 46,17
Kepulauan Riau 54,82 57,32
DKI Jakarta 61,40 63,54
Jawa Barat 51,19 53,51
Jawa Tengah 49,44 52,39
DI Yogyakarta 72,16 75,92
Jawa Timur 58,11 61,26
Banten 52,97 55,95
Bali 68,57 70,68
Nusa Tenggara Barat 45,12 48,77
Nusa Tenggara Timur 38,07 39,97
Kalimantan Barat 37,22 41,08
Kalimantan Tengah 40,52 43,64
Kalimantan Selatan 43,32 45,63
Kalimantan Timur 56,37 59,16
Kalimantan Utara 39,96 41,27
Sulawesi Utara 44,50 47,48
Sulawesi Tengah 33,28 35,08
Sulawesi Selatan 36,58 38,47
Sulawesi Tenggara 33,44 35,56
Gorontalo 42,80 45,87
Sulawesi Barat 28,66 29,73
Maluku 37,71 39,45
Maluku Utara 39,53 41,63
Papua Barat 37,38 39,82
Papua 28,42 29,40

INDONESIA 48,69 51,28



177INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PERLINDUNGAN HAK ANAK (IPHA), INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Lampiran 3.5 Nilai Indeks Klaster V Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 
Kegiatan Budaya, 2018-2019

Provinsi Tahun
2018 2019

(1) (2) (3)
Aceh 75,85 79,13
Sumatera Utara 63,38 71,22
Sumatera Barat 66,82 70,43
Riau 78,38 74,74
Jambi 71,35 72,82
Sumatera Selatan 69,06 76,48
Bengkulu 72,55 77,69
Lampung 63,67 71,86
Kepulauan Bangka Belitung 80,15 80,11
Kepulauan Riau 86,01 83,02
DKI Jakarta 75,53 84,85
Jawa Barat 74,95 78,34
Jawa Tengah 71,87 75,52
DI Yogyakarta 78,98 80,44
Jawa Timur 76,58 79,10
Banten 75,03 84,18
Bali 71,53 69,20
Nusa Tenggara Barat 66,09 67,21
Nusa Tenggara Timur 50,35 57,70
Kalimantan Barat 75,27 72,40
Kalimantan Tengah 66,28 73,78
Kalimantan Selatan 75,73 79,03
Kalimantan Timur 77,92 79,69
Kalimantan Utara 78,10 76,48
Sulawesi Utara 77,63 73,78
Sulawesi Tengah 63,76 66,09
Sulawesi Selatan 68,00 65,02
Sulawesi Tenggara 62,07 58,66
Gorontalo 58,36 59,77
Sulawesi Barat 66,79 75,84
Maluku 69,79 76,04
Maluku Utara 68,49 76,66
Papua Barat 53,17 79,22
Papua 37,68 43,22

INDONESIA 71,22 75,24
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Halaman ini dibiarkan untuk kosong


