
WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU

NoMoR 1lI tenunzozt
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PEI.IYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 18, Pasal 23 Ayat (a),

Pasal 25, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52, Pasal 53

Ayat (a), Pasal 57, Pasal 64, dan Pasal 68 Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ot9 tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2Ol9

tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat 1.

c

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 19);

Negara

tentang

Dalam

Tengah

1956



3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL6 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia 5587),

sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2O2l tentang

Kebija}an Kabupaten/Kota Layak Anak (Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 96);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 1l Tahun 2011 tentang

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 168);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2Oll tentang

Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
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8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2O1l tentang

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota l,ayak

Anak(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2O 11 tentang

Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita

Negera Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2Ol7 ter:tang

Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan

Anak (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 158);

11. Peratural Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

32O);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2O19 tentang

Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1736);

13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2Ol9 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN

PET,AKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PET{YELENGGARAAN

KOTA I.,AYAK ANAK.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dirnaksud
dengan:
1- Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

4. perangkat daerah adalah unsur pembantu

walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

5. Dinas adalatr dinas yang rnenyelenggarakan
r.lrrsan pernerintatran di bidang
pemberdayaan perernpuan dan tugas
pernerintahan di bidang perlindungan Anak
atau yang disebut dengan nornenklatur lain
sebagai tlnslrr pernbantu Waiikota di
Daerah.

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempual dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru atau

nomenklatur lain yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalahPimpinan Perangkat Daerah

sebagai unsLlr pembantu Walikota yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan
Perlindungan Perempuan dan Anak.

7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perernpuan dan Anak yang selanjutnya
disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis
Daerah yang dibentrrk Pernerintah Daerah
dalarn rnernberikan layanan bagi
Perernpuan dan Anak yang rnengalarni
kekerasan, diskrirninasi, perlindungan
khusr.rs, dan masalah lainnya.
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a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalarn kandungan.

9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh or€ulg tua, keluarga, masyarakat,
pernerintalr, dan negara.

10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA

ada-lah kota yang mempunyai sistem pemb€rngun€rn

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen

dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha ya-rrg terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijalan, program dan kegiatan

untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

11. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya
disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak
dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam
setiap kegiatan pembangunan yang sejak

pen]rusunan perencanaan, penganS8aran,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari
berbagai peraturan perundang-undangan,

kebij akan, program, dan kegiatan dengan

menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi

anak.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan

r.rnttrk rnenjarnin dan melindungi Anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbrrh,
berkembang, dan berpartisipasi secara
optirnal sesrrai dengan harkat dan rnartabat
kernanusiaan, serta rnendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk

perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi

dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan

rasa arnan terhadap ancarnan yang membahayakan

diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
5



t4.

15.

t6.

t7.

Kelornpok Anak adalah kelompok yang
terdiri dari beberapa orang Anak dan
terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang
dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan
tidak tersetmktur.
Forurn Anak adalah wadah partisipasi Anak
dirnana anggotanya rnerupakan perwakilan
dari Kelornpok Anak atau Kelornpok
Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola
oleh Anak dan dibina oleh pernerintah
Daerah sebagai sarana rnenyalurkan
aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan
kebutuhan Anak dalarn proses
pernbangr.rnan.
Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak
dalarn proses pengarnbilan keputusan
tentang segala sesrlatrl yang berhubungan
dengan dirinya dan dilaksanakan atas
kesadaran, pernaharnan, serta kemaman
bersanna sehingga Anak dapat rnenikrnati
hasil atau rnendapatkan rnanfaat dari
keputl.san tersebut.
Konvensi Hak Anak yang selanjr.tnya
disebut KHA adalah instrurnen hukurn
internasional yang rnengikat secara yuridis
dan politis di antara berbagai negara yang
rnengatur hal yang berhubungan dengan
hak asasi rnanusia Lrntuk Anak, yang
diratifikasi oleh Indonesia dengan
Keputusan Presiden Nornor 36 Tahun 199O

tentang Pengesahan Conuention ort TfE
Rights of The Children (Konvensi tentang
Hak-Hak Anak).
Advokasi adalah kegiatal oleh individu atau
kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi
keputusan dalam institusi politik, ekonomi, dan
sosial.

6
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19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga,

kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi

kemasyarakatan di kota Pekanbaru.

20. Rencana Aksi Daerah pengembalgan KLA yang

selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen
yang memuat kebijakan, prograrn, dan kegiatan

untuk mewujudkan KLA.

21. Gugus Ttrgas KI.A adalah lembaga koordinatif di
tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan,
program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

22. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam

lingkup Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Daerah

berkesesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan

di dalam Peraturan Walikota demi merea-lisasikan

maksud Pemerintah Daerah Kota dalam meraih status

KI,A.

23. Tirn Evaluasi KL"{, ada-lah tim yang membantu Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dalam melaksanakan evaluasi Kl,A dalam

lingkup Kota.

24. Panduan Evaluasi KLA merupakan acuan bagi Tim

Evaluasi KLA, Gugus Ttrgas, dan tim independen

untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA

lingkup Kota.

25. Indikator adalah variabel yang membantu dalam

mengkur dan memberikan nilai terhadap pemerintah

daerah dalam mengupayalan terpenuhinya hak anak

untuk terwujudnya Kota l,ayak Anak.

26. Menteri adalah Menteri yang membidangi
urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

27. Kernenterian adalah Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan Perempuan dan tugas
pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

I



28. Menteri Dalarn Negeri adalah rnenteri yang
rnenyelenggarakan nrusan pernerintahan
dalarn negeri.

Pasal 2

Rr-rang lingkup dala.rn Peraturan Walikota ini
melipr.rti:

a. kebijakan pengernbangan KLA;
b. RAD KLA;
c. tahapan pengernbangan KLA;

d. indikator penyelenggaraan KLA;

e. pendekatan pengernbangan KLA;

f. strategi pengernbangan KLA;
g. Gugus Tugas KLA;
h. pelaksanaan tugas Walikota;
i. peran serta rnasyarakat;
j. penghargaan perrgernbangan KLA; dan
k. laporan KLA.

BAB II
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 3

Kebijakan pengernbangan I(LA rnerupakan actlan
untuk rnewr-rjudkan KLA.

Pasal 4

Kebij akan Pengernbangan KLA rnernuat tentang:
a. Konsep KLA;

b. hak anak; dan
c. pendekatan pengernbangan KLA.
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Pasal 5

(1) Konsep KLA sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 4 huruf a rnerupakan konsep yang
dianut oleh Pernerintah Daerah dalarn
rnernandang pemenuhan hak Anak yang
perwujudannya harus dapat dirnaknai
sebagai langkah untuk rnenciptakan
lingkungan yang dapat rnengaspirasi hak-
hak Anak rnelalui tujuan, kegiatan, prograrn
dan kebijakan pernbangurran di Daerah.

(2) Konsep KLA bertujrlan untuk rnenciptakan
suatu kondisi yang dapat rnengaspirasi hak-
hak anak rnelalui tujuan, kebijakan,
prograrn-prograrn dan struktr.rr Pernerintah
Daerah.

Pasal 6

Hak Anak sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4

huruf b dalarn lingkup wilayalt Daerah hart' s
dipandang rnutlak sebagai bagian dari Hak Asasi

Manusia yang wqjib dij arnin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keltrarga, rnasyarakat,
Pemerintah Daeral-, dalarn rangka rnelindungi
segenap bangsa Indonesia dan rnernajukan
kesej ahteraan rlrntlrn di Daerah.

Pasa-l 7

Pengernbangan KLA rnengacu pada Indikator
penyelenggaraan KLA.
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BAB III
PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatr.r

Pendekatan Pengernbangan KLA

Pasal 8

Pendekatan pengernbangan KLA dilakukan
rnelalui 3 (tiga) pendekatan, yang rneliputi:
a. pendekatan dari bawatr ke atas (bottorn-utrt);

b. pendekatan dari atas ke bawah (totrt-doutnl;

c. pendekatan kombinasi.

Paragraf 1

Pendekatan dari Bawah Ke Atas (Bottorn-Up)

Pasal 9

Pendekatan pengernbangan KLA rnelalui cara
pendekatan dari bawah ke atas (bottorn-upl

sefag4irnana dirnaksud dalarn Pasal 8 huruf a,

dimulai dari inisiatif indiwidu/keluarga untuk
kernudian dikernbangkan di tingkat RT/RW yang

layak bagi anak.

Pasal 1O

Inisiatif rnasyarakat dalarn sebuah wilayah
RT/ R.W sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9
dapat dikernbangkan ke RT/R\M lainnya yang

akhirnya rnenjadi sebuah gerakan rnasyarakat
sebuah kelurahan untuk rnewrrjudkan
Kelrrrahan Layak Anak, hingga dilanjutkan
dalam lingkup keh.rrahan sehingga rnendrong
terwrrj udnya Kecarnatam Layak Anak.
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Pasal 11

Kurnpulan dari Kecamatan Layak Anak
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 rnenjadi
inisiatif terbentuknya Kabupaten Layak Anak.

Paragraf 2

Pendekatan Dari Atas Ke Bawah (To1t-Doutnl

Pasal 12

Pendekatan pengernbangan KLA rnela}.ri cara
pendekatan dari atas ke bawah (top-dounl
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8 huruf b,
dirnulai dari pernerintal. dalarn lingkup nasional
hingga prowinsi Riau dengan melakukan:
a. sosialisasi;
b. advokasi; atam

c. dapat berupa pernbenttrkan " sannpld di Kota.

Pasal 13

Sample sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12

huruf c, dipandang sebagai inisiatif oleh Daerah
dalarn upaya pengernbangan I(LA dalarn lingkup
Kota.

Paragraf 3
Pendekatan Kornbinasi

Pasal 14

Pengembangan KLA rnelalui cara pendekatan
kornbinasi sebagairnana dirnaksr.rd dala-rn Pasal 8
huruf c, rnerupakan pendekatan ideal dalarn
rnempercepat terwujudnya KLA di Daerah.

ll



Bagian Kedua
Kornbinasi

Gerakan Masyarakat dan Komitrnen Pemerintah

Pasal 15

Gerakan rnasyarakat untuk rnenciptakan
lingkungan layak bagi anak yang dirnula.i dari
lingkup keluarga, atau RT/RW, atau ditingkat
kelural. an atau kecarnatan sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 10 akan rnenjadi sangat
ideal apabila dikornbinasikan dengan kornitrnen
yang kuat dari Pernerintah Prowinsi dan Kota.

Bagian Ketiga
Inisiatif Daerah

dalarn Menyiapkan Pengernbangan I(LA

Pasal 16

Selain gerakan rnasyarakat, RT/ R.W, keh.rrahan
hingga kecarnatan sebagairnana dirnaksrrd dalarn
Pasal 15, Daerah juga dapat berinisiatif rrntuk
menyiapkan perrgembangarr KLA di Daerah.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu
IJrnurn

Pasal 17

Tahapan pengernbangan KLA, rneliputi:
a. persiapan;
b. perencarraan;
c. pelal<sanaan;

d. pernantaman;
t2



e. eva-luasi; dan
f. pelaporan.

Bagian Kedua
Tingkatan Persiapan

Pasal 18

Tahapan pengernbangan KLA dalarn tingkatan
persiapan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

17 huruf a terdiri dari :

a. kornitmen;
b. pernbentukan Gugus T1rgas KLA; dan
c. pengrunpulan Data Dasar.

Paragraf 1

Komitrnen

Pasal 19

Kornitmen sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

18 huruf a adalatr dukungan dari pengarnbil
keputusan di Daerah r.rntuk rnenjadikan Daerah
berpredikat rnenjadi KLA.

Pasal 20

Kornitrnen sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

19 tercerrnin dan dituangkan dalarn bentuk
berbagai hirarki yang rneliputi:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Walikota;
c. Keputusan Walikota;
d. Instruksi Walikota; dan
e. Surat Edaran Walikota.
terkait dengan Kota Layak Anak di Daerah.
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Tinggi rendah hirarki sebagaimana dirnaksud
dalarn Pasal 20 huruf a sarnpai dengan huruf e

dirnaksudkan agar kekuatan hukr-.rnnya sernakin
kuat sehingga rnenjarnin kesinarnbungan dari
pelaksanaan pengernbangan KLA di Daerah.

Pasal 22

Kornitrnen yang dituangkan dalarn bentuk
berbagai hirarki sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 2O huruf a sarnpai dengan huruf e, dibuat
secara tertulis dengan rnaksud untuk rnenjaga

agar pengernbangan KLA bukan dilal<ukan hanya
karena desakan atau keperluan sesaat

Pernerintah Daerah.

Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 23

Pernbentukan Gugus T\rgas I(LA sebagairnana

dirnaksud dalarn Pasal 18 huruf b dirnakstrdkan
agar tercipta koordinasi diantara berbaga-i

pemangku kepentingan yang berkepentingan
dengan efektifitas pengernbangan I(LA di Daerah.

Paragraf 3
Pengrlmpulan Data Dasar KLA

Pasal 24

Pengurnpulan Data Dasar
dirnaksud dalam Pasal 18

KLA sebagairnana
huruf c berkaitan

t4
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dengan situasi dan kondisi anak-anak di wilayah
Kota.

Pasal 25

Data dasar KLA sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 24 disusun secara berkala dan
berkesinarnbungan rrntuk kepentingan
pengernbanga-n KLA di Daerah.

Pasal 26

Pengurnpulan data dasar digunakan untlrk:
a. rnerrentukan fokus prograrn;
b. rnen5rusun kegiatan prioritas;
c. melihat sebaran prograrn / kegiatan anak

lintas Perangkat Daerah; dan
d. rnenentr;kan lokasi percontohon.

Pasal 27

Data dasar yang dikurnpulkan, rninirnal adalah
data anak yang dijabarkan dari indikator KLA.

Pasal 28

Data dasar hendaknya terpilih rnenurut jenis
kelarnin dan rlrrlrrn anak agar menjadi
pertirnbangan dalarn perencana€rn progra.rn yang
tepat sasaran.

Pasal 29

Data dasar sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal
28, hendaknya merupakan data yang lengkap
dan kornprehensif.
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Pasal 30

Dalam hal data dasar tidak berhasil dilengkapi,
Gugrrs T\:gas rnernpunyai kewajiban untuk
rnelengkapinya sesuai dengan data eksisting
yang ada dan data yang rnasih kurang tersebut
bersifat data yang dapat diakses.

Pasal 31

Untuk rnelengkapi data dasar sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 28, Gugus Tugas KLA
rnelengkapinya dengan data ya;:,g diambil
berdasarkan per kecarnatan.

Pasal 32

Pasal 33

Untuk rnelengkapi berbagai kekurangan dalarn
upaya sinkronisasi data dasar, Gtrgus T\-rgas

dapat pula rnemperoleh tarnbahan data yang
berasal dari:
a. PD;

b. BPS tingkat Kota Pekanbarr;
c. Hasil penelitian; dan
d. Surnber data lainnya yang sesrrai.

16

Upaya rnelengkapi data dasar yang diarnbil
berdasarkan data eksisting per kecarnatan
dirnaksudkan agar data yang disajikan rnenjadi
sernakin baik dan diupayakan dengan tujuan
untuk rnengukur perkernbangan kondisi
pemenuhan hak anak secara rnaksimal.



Pasal 34

Data dasar yang berhasil dikurnpulkan
dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah
yang relevan.

harus
ilrniah

Pasal 35

Untuk lebih rnernpertajarn analisis terhadap data
dasar eksisting, Gugus T\rgas KLA dapat
rnengupayakannya dengan cara rnelakukan
kerjasarna dengan pihak universitas atam

lembaga riset yang ada di wilayal. atau diluar
wilayah Daerah.

BAB V
RAD KLA

Bagian Kesatu
Tingkat Perencanaan

Pasal 36

Tahapan pengernbangan KLA dalarn tingkatan
perencanaan dilaksanakan dalarn bentuk
Pen5rusunan Rencana Aksi Daeratr
Pengembangan KLA atam RAD-KLA.

Pasal 37

RAD-KLA berfr.rngsi sebagai acrlan penting untuk
rnengernbangkan KLA secara:

a. sisternatis;
b. terarah; dan
c. tepat sasaran.
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Pasal 38

Dalarn penJrusunan RAD-KLA, Gugus Tugas KLA

dan pihak-pihak terkait senantiasa harus
rnernpertirnbangkan dan rnenyesuaikan dengan:
a. RPJMD (Rencana Pernbangrrn Jangka

Menengah Daerah);
b. Renstrada (Rencana Strategis Daerah);
c. Visi, Misi, Kebijakan; dan
d. Prograrn dan Kegiatan Pemerintah Kota.

Pasal 39

Upaya untuk rnempertirnbangkan dan
rnenyesuaikan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 3a hurr. f a sarnpa,i dengan huruf d,

dimaksudkan agar tidak terjadi tr.rrnpang tindih
dengan berbagai rencana Daerah yang sudah ada

atau sudatr berjalan.

Pasal 40

Pen5rusunan RAD-KLA tidak berarti harus
rnernbrrat prograrn baru karena RAD-KLA dapat
rnerupakan sebuah integrasi dengan rencana
kerja PD terkait.

Pasal 41

Hal utarna yarrg harus diperhatikan dalarn
penJrusunan RAD-KLA adalah upaya pernenuhan
hak anak yang rrrencakup:
a. penguatan kelembagaan; dan
b. 5 (lirna) klaster hak anak yang rnerujuk

kepada Konvensi Hak Anak (KHA).

18



Pasal 42

Klaster anak sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 41 tnruf b, terdiri dari:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keltrarga dan pengasuhan

alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pernarrfaatan waktrr luang, dan

kegiatan budaya; dan
e. perlindungan Khusus.

Pasal 43

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dirnaksud
dalarn Pasal 42 huruf a, terdiri dari:
a. hak atas identitas, yang mernastikan bahwa

seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta

kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan

tanggung jawab negara atas nama dan

kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan

silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan

akta kelahiran secara gratis; dan melakukan
pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. hak perlindr.rngan identitas, dengan rnaksud
untuk memastikan sistem untuk pencegahan berbagai

tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan

orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama,

atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas

anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum

te{adinya kejahatan terhadap arra} tersebut, dan
memberikan jaminan hak prioritas anak untuk
dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. hak berekspresi dan rnengeluarkan pendapat,
derni mernastikan jaminan atas hak anak untuk
berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk
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dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara

merdeka sesuai keinginannya.

d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragarna,
derni rnernastikan jaminan bahwa anak diberikan

ruang untuk menjala-nkan keyakinannya secara damai

dan mengakui hak orang tua dalam memberikan

pembinaan.

e. hak berorganisasi dan berkurnpul, derni
rnenjamin bahwa anak bisa berkumpul secara

damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi

mereka.

f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi,
demi menjamin bahwa seorang anak tidak diganggu

kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa

ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu

tumbuh kembangnya.

g. hak akses inforrnasi yang layak, derni
rnerrjarnin bahwa penyedia informasi mematuhi

ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi

anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam

jumlahmemadai yang memungkinkan anak mengakses

Iayanan informasi secara gratis.

h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman
lain yang kejarn, tidak rnanusiawi atau
rnerendahkan rnartabat rnanusia, derni
rnenjarnin bahwa setiap anak diperlakukan secara

manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun,

termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 44

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
sslagairnana dirnaksud dalarn Pasal 42 huruf b,
terdiri dari:
a. bimbingan dan tanggungiawab orang tua, dengan

menempatkan orang tua sebagai pengasuh utama
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b

c

d

anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan

kapasitas orang tua untuk memenuhi

tanggungiawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh

kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas,

informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan

dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan

hak-hak anak, contoh: bina keluarga bafita (bkb).

anak yang terpisah dari orang tua, dimana pada

prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang

tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan

terbaik bagi anak;

reunifikasi, dengan cara mengadakan pertemuan

kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan,

misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik

bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri;

pemindahan anak secara ilegal, dengan maksud

memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara

ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar

negeri, contoh: larangan tki anak;

dukungan kesejahteraan bagi anak, dengam maksud

untuk memastikan anak tetap dalam kondisi

sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu,

contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu

memberikan perawatan kepada anaknya secara baik

maka menjadi kewajiban komunitas, desa/ kelurahan

dan pemerintah daerah untuk memenuhi

kesejahteraan anak;

anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan

keluarga, demi memastikan bahwa anak-anak yang

diasingkan dari lingkungan keluarga mereka

mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan

negara, contoh: alak yang kedua orangtuanya

meninggal dunia, atau anak yang kedua orang

tuanya menderita penyakit yang tidak
memungkinkan memberikan pengasuhan kepada

anak;

e

f
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c

h

pengangkatan/adopsi anak, demi memastikan

pengangkatan/ adopsi anak dijalankan sesuai dengan

peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh

kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap

terpenuhi;

tinjauan penempatan secara berkala, demi

memastikan bahwa anak-anak yang berada di

lembaga kesejahteraan sosial ana} (lksa) terpenuhi

hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan

perlindungan;

kekerasan dan penelantaran, demi memastikan anak

tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak

manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 45

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ, 42 huruf c,

terdiri dari:
a. anak penyandang disabilitas, dengan maksud untuk

memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan

publik yang menjamin kesehatan dan

kesejahteraannya.

b. kesehatan dan layanan kesehatan, dengan maksud

untuk memastikan setiap anak mendapatkan

pelayanan kesehatan yang komprehensif dan

terintegrasi .

c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan, dengan

maksud untuk memastikan agar setiap anak

mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi
kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. standar hidup, dengan maksud untuk memastikan agar

anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal
fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh:

menurunkan kematian anak, memperlinggi usia

1
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harapan hidup, standar gzi, standar kesehatan,

standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pasal 46

Pendidikan, Pernanfaatan Waktu Luang, dan
Kegiatan Budaya sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 42 tmruf d, terdiri dari:
a. pendidikan, dengan tujuat untuk memastikan setiap

anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan

yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh:

mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan

kejuruan, nonformal dan informal; mendorong

terciptanya sekolah yang ramah anak dengan

mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan

rute aman dan selamat ke dan dari sekolah;

b. tqjuan pendidikan, dengan tujuan untuk memastikan

bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan minat, bal<at, dan kemampuan anak

serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab

kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati,

dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam

semangat perdamaian.

c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya, dengan

tujuan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu
untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu
luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan

budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan

rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Pasal 47

Perlindungan khusus sebaga-irnana dimaksud
dalarn Pasal 42 huruf e, terdiri dari:
a. anal< dalarn situasi darurat, yakni, anak yang

mengalami situasi darurat karena kehilangan orang

tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan
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kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan,

sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu

mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan

perlindungan hak-hak dasarnya, yang terdiri dari:

i. pengungsi anak, untuk memastikan bahwa setiap

anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke

tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan

pemenuhan hak tumbuh kembang dan

perlindungan secara optimal.

ii. situasi konflik bersenjata: untuk memastikan

bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik

tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan

apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir,

mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur,

pelayan barak, penyandang senjata atau tentara

anak;

b. anak yang berhadapan dengan hukum,
dengan tujuan untr.k rnernastikan bahwa anak-

anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan

perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya

secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan

restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian

dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak

sebagai pelaku pun ada-lah korban dari sistem sosial

yang lebih besar;

c. anak dalam situasi eksploitasi, dengan batasan bahwa

anak tersebut telah mengalami segala kondisi yang

menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan

terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat

aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.

praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan
pekeda seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja

rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan

terburuk bagi aaak, perdagangan dan penculikan anak,

atau p€ngambilan organ tubuh. untuk itu, perlu

memastikan adanya prograrn pencegahan dan

pengawasan agar anak-anak tidak berada da_lam situasi
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eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus

ditindak. selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus

ditangani secara optimal mulai dari pelayanan

kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada

pemulangan dan reintegrasi;

d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan

terisolasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa

anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan

kepercayaannya.

Pasal 48

Prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima)

klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

huruf a sampai dengan huruf e tersebut adalah:

a. non-diskriminasi, yaitu: prinsip pemenuhan hak anak

yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan,

status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau

faktor lainnya;

b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak

sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan

kebijakan serta pengembangan prograrn dan kegiatan;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup,

kelangsungan hidup dan perkembangan anak

semaksimal mungkin;

d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu

mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak

diberikan kesempatan untuk mengekspresikan

pandangannya secara bebas, indepebden, dan santun

terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi

dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam

pengambilan keputusan; dan
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e tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan

supremasi hukum.

Pasal 49

Penyelenggaraan RAD-KLA dilaksanakan dengan
rnernpertirnbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. rnendayagunakan sernua potensi yang dirniliki
oleh rnasyarakat lokal;

b. rnernperhatikan kondisi sosial rnasyarakat di
Daerah;

c. rnenyelaraskan dengan budaya rnasyarakat di
wilayah Daeratr;

d. rnernpertirnbangkan derajat dan tingkat
perekonomian masyarakat;

e. rnernberi ternpat kepada dan rnendorong
produk unggulan seterrrpat untuk bersaing
secara fair.

Pasal 50

Berdasarkan keinginan untuk memegang prinsip
partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses

penyusunan RAD-KLA, kelompok Anak termasuk Forum

Anak perlu mendapatkan derajat pelibatan secara

proporsional.

Bagian Kedr-a
Tingkat Pelaksanaan

Pasal 51

Tahapan pengernbangan KLA dalam tingkatan
pelaksanaan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 17 hurrf c dilaksanakan dengan
menjalankan:
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a. progf€un; dan
b. kegiatan yarrg tertuang dalarn RAD-KLA.

Pasal 52

Untuk mernpercepat pelaksanaan kebijakan

pengembangan Kl,A, Gugus T\rgas memobilisasi semua

sumber yang terdiri dari:

a. sumber daya di Pemerintah Daerah;

b. sumber daya yang ada di masyarakat;

c. sumber daya yang ada di dunia usaha,

secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pasal 53

Surnber daya sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 52 rneliputi:
a. surnber daya rnamrsia;
b. surnber daya keuangan; dan
c. sarana dan prasarana,
yang ada di Daerah yang dapat dirnanfaatkan
untr.rk pengemba-ngan KLA.

Pasal 54

Untuk rnendukung efektifrtas pengernbangan

KLA di Daerah terutarna sebagai alat rrntuk
rnensosialisasikan sekaligr.rs wahana advokasi
berbagai hal terkait dengan pernenuhan hak
Anak, diperlukan pelibatan rnedia dalarn segala

bentuknya, baik cetak rnaupun elektronik.

Pasal 55

Tahapan pengernbangan KLA dalarn tingkatan
pelaksanaan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 51, wajib mernperhatikan stlara anak.
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Pasal 56

Suara Anak sebagairnana dimaksud dalam Pasal

55 ditunaikan dalarn bentuk:
a. rnernberikan rnasukan rnengenai bagairnana

tanggapan rnereka atas jalannya pelaksanaan
yang dilakukan oleh para pernangku
kepentingan; firanpurr

b. terlibat langsrlng dalarn pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Tingkat Pernantauan

Pasal 57

Tahapan pengernbangan KLA dalarn tingkatan
pemantaman sebagairnana dimaksud dalarn Pasal

17 huruf d dilakukan oleh Gugus Trrgas KLA

untuk:
a. untuk rnengetahui perkernbangan dan

hannbatan pelaksanaan pengernbangan I(LA
secara berkala; serta

b. rlntuk rnengetahui kesesuaian pelaksanan
pengembangan KL,A dengan rerrcana yang

telah disusun/ditetapkan.

Berbagai aspek yang harrs diperhatikan dalarn
tingkatan pernantauan sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 57 adalah hal yang dipantau, yang

rneliputi:
a. input; dan
b. proses,

terka-it dengan upaya untuk rnernenuhi selurrh
indikator KLA;

2A
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Pasal 59

Pernantauan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

57 dilakukan di w"ilaya.h Daerah dilakukan oleh
Gugrrs Tugas KLA.

Pasal 6O

Pernantauan oletr Gugus Tugas KLA
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 59 dapat
dilakukan setiap bulan atam setiap tiga bulan.

Pasal 61

Jenjang pernantauan oleh Gugus Tlrgas KLA
dilakukan rnulai dari kelurahan, hingga wilayah
kecarnatan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 62

Waktu pernantauan sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 60 dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dapat dilakukan bersarnaan dengan

perterrruan Gugus T\rgas KLA; dan/atam
b. kunjungan lapangan atau dengan cara,

lainnya.

Pasal 63

Pelaksanaan pernantauan sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 62 rrrengacu kepada
peratrran Menteri.
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Paragraf 1

Tujr.an Evaluasi

Pasal 64

Tahapan pengernbangan KLA dalarn tingkatan
evaluasi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal L7

hurrf e dilakukan untlrk rnenilai hasil
pelaksanaan pengernbangan KI-A.

Pasal 65

Evalrrasi juga dilakukan untrrk rneningkatkan
kinerja Daerah dengan c€rra rrrengetahui dan
rnernperoleh inforrnasi rnengenai upaya yang
dilakukan Pernerintah Daerah dalarn
rnengernbangkan KLA.

Pasal 66

Aspek yang harus diperhatikan dalarn evaluasi
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 64 dan
Pasal 65, rnerupakan hal yang dievaluasi, yang
rneliputi capaiarl seluruh Indikator KLA dan
inovasi dalarn upaya pernenuhan hak Anak.

Paragraf 2

Pelaksana Evaluasi

Pasal 67

Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oletr:

a. Gugus Tlrgas KLA lingkup Kota;

b. Tirn Evaluasi KLA; dan
30

Bagian Keernpat
Tingkat Evaluasi



c Tirn Independen.

Pasal 68

Evaluasi KLA di Daerah dilakukan setiap tal.un
secara berjenjang berdasarkan pelaksanaan KLA
dalarn tingkat pernerintahan secara berjenjang
yang dirnr.rlai dari lingkup:
a. kelurahan (RT dan RW); dan
b. kecarnatan.

Pasal 69

Evaluasi KLA di Daerah sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 6a dilaksanakan sesuai dengan
kode etik yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Pernbentukan Tirn Evaluasi

Pasal 70

Untuk melaksanakan evaluasi KLA lingkup Daerah

dibentuk Tim Evaluasi KLA Daerah.

Pasal 71

Tim Evaluasi KLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7O keanggotaannya terdiri dari unsur:

a. perguruan tinggi;

b. organisasi nonpemerintah;

c. pakar anak; dan/ atau

d. pihak lain yang diperlukan.
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Pasal 72

Tim Evaluasi KL'A Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 dan Pasal 71 bertugas:

a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan

pengisian formulir yang diterima;

b. melakukan analisis dari semua formulir Kelurahan,

Kecamatan yang diterima;

c. melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran

data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi;

d. memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh

proses evaluasi; dan

e. menyampaikan laporal hasil evaluasi KLA Daerah

kepada Kepala Dinas, untuk diteruskan kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Syarat Menjadi Tirn Evaluasi I(LA Daerah

Pasal 73

Syarat menjadi anggota Tim Evaluasi KLA

Daerah paling kurang rnernenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. rnerniliki rekarn jejak kepedulian tertradap

anak;
b. memahami substansiKonvensi Hak Anak (KHA); serta

c. memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan

substansi peraturan perrrndangan terkait dengan Anak

berdasarkan hirarki termasuk peraturan perundang-

undangan lainnya yang masih berkaitan dan diperlukan

dalam rangka memahami Anak secara komprehensif.

d. memiliki kemampuan untuk teknis untuk

melaksanakan evaluasi dan memahami Kebijakan

Pengembangan KLA.

e. tidak memiliki halangan untuk menjalankan kegiatan

evaluasi KLA Daerah; dan
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f. memiliki kapabilitas yarlg memadai di bidang

pemenuhan hak Anak.

Paragraf 5
Pernbentrlkan Sekretariat KLA Daerah

Pasa) 74

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim

Evaluasi KLA Daerah dibentuk Sekretariat KLA Daerah.

Pasal 75

Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif

bagi Tim Evaluasi KLA Daerah.

Pasal 76

Sekretariat KL,A Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 bertugas:

a. men1rusun jadwal evaluasi dan jadwal pendistribusian

ke semua pihak yang berkaitan dengan evaluasi KLA di

Daerah;

b. menyiapkan dan mengirimkan formulir evaluasi KLA ke

seluruh Kelurahan dan Kecamatan;

c. mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan

formulir evaluasi kepada Kelurahan dan Kecamatan;

d. menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke Kelurahan

dan Kecamatan;

e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data formulir evaluasi; dan

f. menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim

Evaluasi KLA lingkup Kelurahan dan Kecamatan.
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Pasal 77

Susunan keanggotaan Tim Evaluasi KLA Daerah dan

Sekretariat KLA Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 6
Kode Etik Tirn Evaluasi KLA Daerah

Kode Etik Tim Evaluasi KLA di Daerah dibuat dan disusun

dengan mengedepankan nilai-nilai etika sebagai berikut:

a. evaluasi dilakukan secara obyektif, independen, tidak

memihak, dan transparan;

b. mentaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam

mekanisme evaluasi.

c. berperilaku sopan dan profesional dalam melaksanakan

evaluasi;

d. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksarakan

evaluasi;

e. anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak

diperbolehkan menginformasikan hasil evaluasi kepada

pemerintah kota dan/ atau pihak lain dan menjaga

kerahasiaan hasil evaluasi;

f. anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak

diperbolehkal menerima suap atau hal lain yang dapat

diindikasikan sebagai suap dari kota yang dinilai;

g. anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang tidak

pernah memiliki riwayat kekerasan dan diskriminasi

terhadap anak ataupun merugikan anak; dan

h. hasil akhir publikasi hasil evaluasi penyelenggaraan

KLA di Daerah dalam lingkup Kelurahan dan

Kecamatan merupakan wewenang Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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PasalT9

Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78, dapat dikenakan sanksi berupa:

a. pencabutan keanggotaan sebagai angota Tim Evaluasi

KLA oleh Sekretaris Daerah;

b. dalam hal anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat

KLA menginformasikan hasil evaluasi sebelum

dipublikasikan resmi kepada pihak lain dan tidak

menjaga kerahasiaan hasil evaluasi sehingga kemudian

menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka yang

bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim

Evaluasi KLA oleh Sekretaris Daerah; dan

c. apabila anggota Tim Evaluasi KLA penyelenggaraan KLA

Daerah terbukti menerima suap atau hal lain yang

dapat diindikasikan sebagai suap, maka yang

bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim

Evaluasi KLA Daerah.

Paragraf 7
Pendanaan Evaluasi KLA Daerah

Pendanaan evaluasi Kl,A Daerah dibebalkan kepada

anggaran Dinas yang membidangi penyelenggaraan urusan

Anak di Daerah.

Paragraf 8
Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 81

Prosedur evaluasi rnerlpakan rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan tehap derni tahap
oletr Tirn Evaluasi KLA dalarn rangka penilaian
dan verifrkasi Kelurahan Layak Anak (RT dan
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Pasal 80



R\M), Kecarnatan Layak Anak dalarn w'ilayah
Daerah.

Pasal 82

Pen5rusunan prosedur evah.rasi bertr.juan untuk
rnenciptakan standar rnekanisrne kerja yang
baku dan rnernperoleh persepsi yang sarna dalarn
anggota Tirn Evaluasi KLA di dalarn lingkup
Kelurahan (RT/ RW) dan Kecarnatan.

Pasal 83

Prosedur pelaksanaan evaluasi dilaksanakan
dengan tahapan:
a. tirn Evaluasi KLA rnernbaca dan rnerneriksa

sernlla data yang berkenaan dengan
Pengernbangan KLA di tingkat Kelurahan
(Gabungan data dari seluruh RT dan RW yang
rnasr.rk dalarn wilayah Kelurahan yang
berkenaan) dan Kecarnatan (Gabungan data
dari seluruh Keh-rrahan yang rnasuk dalarn
wilayah Kecarnatan yang berkenaan);

b. rnernberikan penilaian pencapaian KLA
lingkup Kelurahan dan Kecarnatan dengan
berpedornan pada Indikator baku yang telah
ditetapkan dalarn peraturan Menteri.

c. rnernutuskan apakah Kelurahan atau
Kecamatan yang dinilai telah rnelaksanakan
berbagai Indikator yang telah ditetapkan
dalarn peraturan Menteri.
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BAB VI
INDIKATOR PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 84

Indikator penyelenggaraan KLA sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 7 terdiri atas 31 (tiga
puluh satu) Indikator yang rnerrgaclr kepada
Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan
perundang-r.rndangan terkait Anak.

Pasal 85

Indikator 56fag2irnana dirnaksud dalarn Pasal 84
dikelornpokkan ke dalarn 6 (enarn) bagian yang
rneliputi:
a. Penguatan Kelernbagaan;
b. I(laster I: Hak Sipil dan Kebebasan;
c. I(laster II: Lingkungan Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif;
d. I(Iaster III: Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan;
e. Klaster IV: Pendidikan, Pernanfaatan Waktu

Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
f. Klaster V : Perlindrrngan Khr.rsus

Pasal 86

Indikator Penguatan Kelernbagaan sebaga-imana

dirnaksrld dalarn Pasal 85 hurr.f a mernakai 7

(tujuh) tolak r.rkur sebagai berikut:
a. adanya peraturan perundang-undangan dan

kebijakan untuk pernemrhal hak anak;
b. persentase anggErr€rn untrrk pernenuhan hak

anak, terrnasuk a.nggararr r;ntuk penguatan
kelernbagaan;
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Pasal 87

Indikator Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 85 huruf b
rnernakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:
a. persentase anak yang teregistrasi dan

mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b. tersedia fasilitas inforrnasi layak anak; dan
c. jurnlah kelornpok anak, terrnasuk Fonrrn

Anak, yang ada di kota, kecarnatan dan
kelurahan.

Pasal 88

Indikator Klaster II: Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 85 huruf c rnernakai 3 (tiga) tolak
ukur seba gai berikut:
a. persentase usia perkawinan pertama di bawal.

19 (sernbilan belas) tahun;
b. tersedia lernbaga konsultasi bagi orang

tu.a/keluarga tentang pengasuhan dan
perawatan anak; dan
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c. jurnlah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, prograrn dan kegiatan yang
rnendapatkan rnasukan dari Forurn Anak dan
kelornpok anak la-innya.

d. tersedia sr.rrnber daya rnanusia (SDM) terlatih
KHA dan rnalrtpu rnenerapkan hak anak ke
dalarn kebij akan, prograrrr dan kegiatan;

e. tersedia data anak terpilih rnenumt jenis
kelarnin, llrnllrrl, dan kecarnatan;

f. keterlibatan lernbaga rnasyarakat dalarn
pernenuhan hak anak; dan

g. keterlibatan dunia usaha dalam pernenuhan
hak anak.



c tersedia lernbaga kesejahteraan sosial anak
(LKSA).

Indikator l(laster III: Kesetratan Dasar dan
Kesejahteraan sebagairnana dimaksud da-larn
Pasal 85 hr.rruf d rnernakai 9 (sernbilan) tolak
ukr.rr sebagai berikut:
a. Angka Kernatian Bayi (AKB);
b. prevalensi kekr-rangan gizi dan balita;
c. persentase ASI eksklusif;
d. jurnlah Pojok ASI;
e. persentase irnunisasi dasar lengkap;
f. jurnlah lernbaga yang rnernberikan pelayanan

kesetratan reproduksi dan rnental;
g. jurnlah anak dari keluarga rniskin yang

rnernperoleh akses peningkatan
kesejahteraan;

h. persentase rurnah tangga dengan akses air
bersih; dan

i. tersedia ka'wasan tanpa rokok.

Pasal 90

Indikator I(laster fV: Pendidikan, Pernanfaatan
Wa.ktu Luang, dan Kegiatan Budaya
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 85 hr.rruf e
mernakai 5 (lirna) tolak ukur sebagai berikut:
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua

belas) tahun;
c. persentase sekolah rarnah anak;
d. jurnlah sekolatr yar:g rnerniliki prograrn,

sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan
dari sekolah; dan
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Pasal 89



e tersedia fasilitas untr-k kegiatan kreatif dan
rekreatif yang rarnah anak, di lrrar sekolah,
yang dapat diakses sernrla anak.

Pasal 91

Indikator Klaster V: Perlindungan I(trusus
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 85 huruf f
rnernakai 4 (ernpat) tolak ukur sebagai berikut:
a. persentase anak yang mernerlukan

perlindungan khusus yarrg rnernperoleh
pelayanan;

b. persentase kasus Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH) yang diselesa,ikan dengan
pendekatan keadilan (restoratiue justicel ;

c. adanya rnekanisrne penanggulangan bencana
yang rnernperhatikan kepentingan anak; dan

d. persentase anak yang dibebaskan dari
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VII
STRATEGI PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu
(JrnI.rn

Pasal 92

Strategi pengembarrgan KLA dilaksanakan
rnelalui:
a. Pengarusutarnaan Pernenuhan Hak Anak

(PUHA);

b. penguatan kelernbagaan;
c. perluasan jangkauan;
d. rnernbangun jaringan;
e. pelernbagaan dan pernbudayaan KLA;
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f. Prornosi, Kornunikasi, Inforrnasi, dan Edukasi
(PKIE); dan

g. sertifikasi dan apresiasi.

Bagian Kedua

PUHA

Pasal 93

Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
rnelalui PUHA sebagairnana dirnaksud dala-rn

Pasal 92 huruf a yang diselenggarakan oleh

Pernerintah Daerah rnerupakan upaya
mengintegrasikan pementrhan hak dasar anak
dalarn pen5rusunan perundang-undangan,
kebljakan, prograrn dan kegiatan yarrg rneliputi:
a. tahap perencanaan;
b. tahap pelaksanaan;
c. tahap pernantauan; dan
d. tahap evaluasi.

Pasal 94

Upaya pengintegrasian pernenr.rhan hak dasar
anak dalarn pen)rusunan perundang-undangan,
kebijakan, prograrn dan kegiatan dengan seluruh
tahapannya sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

93 huruf a sa-rnpai dengan huruf d dilaksanakan
dengan prinsip untuk rnernberikan yang terbaik
bagi kepentingan anak.
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Bagian Ketiga
Penguatan Kelernbagaan

Paragraf 1

Metode Pernemrhan Hak Anak
Pasal 95

Paragraf 2
Advokasi

Pasal 96

Advokasi yang dilakukan oleh Pernerintatr
Daerah dalarn pengernbangan KLA di Daerah
rnencakup kegiatan dan publikasi untlrk
rnernpengaruhi:
a. kebijakan publik;
b. penyelarasan infrastmktur trrkurn eksisting;

dan
c. besaran anggaran
dalarn penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah.
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Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
oleh Pernerintah Daerah rnelalui penguatan
kelernbagaan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 92 huruf b dilaksanakan dengan rnaksud
untuk rnernperkuat Perlindungan Anak, Lernbaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di
sernrla wilayah adrninistrasi pernerintahan agar
proaktif dalarn Lrpaya rnernenuhi hak Anak yang
dilakukan rnelalui:
a. advokasi;
b. sosialisasi; dan
c. fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran,

sarana prasarana, rnetoda dan teknologi.



Pasal 97

Advokasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 96
dila-ksanakan dengan rnenggunakan sarana
sebagai berikut:
a. fakta;
b. hubungan sosial;
c. rnedia; dan
d. pesan

untuk rnendidik rnasyarakat dan pernangku
kepentingan yang ada. di Daeratr yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan KLA di
wilayah Daerah.

Pasal 98

Bentuk pelaksanaan advokasi sebagairnana
dirnaksrrd dalarn Pasal 96 dan Pasal 97 adaJah
sebagai berikut:
a. aktivitas seseor€rng, organisasi dan institusi

pernerintah dan diluar pernerintah;
b. karnpanye rnedia;
c. berbicara di depan urrrurn;
d. rnemrgaskan seseorang/kelornpok untnk

rnernberikan penceratran; dan
e. rnenerbitkan penelitian terkait dengan KLA

atau yang masih berhubungan dengan KLA.

Paragraf 3
Sosialisasi

Pasal 99

Sosialisasi penyelenggaraan KLA di wilayah
Daerah dilakukan oleh Pernerintah Daerah
dengan rnaksud untuk rnengajar rnasyarakat
untuk rnengetahui kernanfaatan rnenjadi KLA
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dan rnenga.jak rnasyarakat untuk berperan di
dalamnya.

Paragraf 4
Fasilitasi di Bidang Ketenagaan,

Anggaran, Sarana dan Prasarana, Metoda, dan
Ieknologi
Pasal 1OO

Fasilitasi bidang ketenagaan rnerr. pakan sarana
untuk rnelancarkan fungsi dan rnenyatakan
suatu bentuk intervensi atau dukungan
Pernerintah Daerah terkait dengan kecukupan
tenaga atau petugas yarrg diperlukan dalarn
penyelenggaraan KLA di wilayah Daerah.

Pasal 101

Fa.silitasi bidang anggaran rnerupakan suatn
bentuk dukungan dari Pernerintah Daerah
terkait dengan kecukupan dan proporsionalitas
arrggaran yang harus dialokasikan oleh
Pernerintah Daerah dalarn APBD dalarn rangka
penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 102

Fasilitasi bidang sarana dan prasaran
rnerupakan bentuk dukungan dan intervensi
Pernerintah Daerah dalarn upaya penyediaan
sarana dan prasarana dalarn upaya
penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 1O3

Fasilitasi bidang rnetode rnerupakan ajakan
untuk rnelakukan pilihan terrnasuk tawararr
rnengenai bentrrk, cara dall.-/ atam rnodel yang
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dianggap akan atam relatif akan berhasil da-larn

penyelenggaraarr KLA di Daerah.

Pasal 1O4

Fasilitasi Bidang Teknologi rnerrpakan bentuk
dukungan dari Pernerintah Daerah dalarn
perwujr.rdan aplikasi teknologi tertentu yarr1o

dipercaya dapat rnenjadi alat bantu dalarn
keberhasilan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Bagian Keernpat
Perluasan Jangkaman

Pasal 105

Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
oleh Pernerintah Daerah dengan rnengr-rpayakan
perluasan jangkauan sebagairnana dimaksud
dalarn Pasal 92 tnllf c dilaksanakan dengan
rnernbangun berbagai wilayah percontohan.

Pasal 1O6

Pelaksanaan pernbangunan wilayah percontohon
sebagairnana dirnaksrrd dalarn Pasal 1O5

dilaksanakan di wilayatr:
a. kelurahan;
b. kecarnatan; serta
c. kawasan layak anak di sentra perturnbuhan

ekonorni yang ada diwilayah Daerah.
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Elagian Kelirna
Mernbangun Jaringan

Pasal 107

Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
oleh Pernerintah Daerah dengan cara
rnernbangun jaringan sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 92 hurrf d diwujudkan dengan
rnernbangun kerjasarna dan kornitrnen
operasionalisasi kebijakan I(LA dengan lernbaga-
lernbaga yang bekerja di bidang:
a. perencanaan dan pengernbangan kota;
b. tata rrang; dan
c. gugus tugas yang relevan dan substansial,
dalarn rnernbangun KLA.

Pasal 108

Pernbangrrnan jaringan sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 1O7 diupayakan secara rnaksirnal
dengan dukungan penutr dari Pernerintah
Daerah.

Bagian Keenarn
Pelernbagaan dan Pernbr;dayaan KLA

Pasal 1O9

Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
oleh Pernerintah Daerah rnelalui pelernbagaan
dan pernbudayaan KLA sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 92 huruf e diwujudkan rnelalui
upaya rnelernbagakan dan rnernbudayakan sikap
dan perilaku rarnatr terhadap anak dari
lingkungan keluarga inti dan keluarga besar di
wilayal- Daerah.
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Pasal 110

Wilayah daerah sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 7O9, difokuskan dalarn wilayal- satuan
terkecil pernerintahan rnulai dari Rukun
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan
sarnpai dengan Kecarnatan.

Pasal 111

Upaya pernerintah Daeratr sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal lO7 dan Pasal 1O9

dilaksanakan dengan rnaksr.rd untuk rnenj a-min

adanya interaksi antar generasi, yang terdiri
atas:
a. anak;
b. orang dewasa;

c. orang tua; dan
d. rnanusia lanjut usia
dengan rnaksud agar nilai-nilai lutrur budaya
bangsa dan kearifan lokal yang wujud di Daerah
tidak hilang atau luntrrr.

flagian Ketujuh
Prornosi, Kornunikasi, Inforrnasi, Dan Edukasi

(PKrE)

Paragraf 1

IJrnrrn

Pasal 112

Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
oleh Pernerintah Daerah dengan cE!.ra

rnelaksanakan kegiatan prornosi, kornunikasi,
inforrnasi dan edukasi sebagairnana dimaksud

47



dalarn Pasal 92 huruf f dipilih dalarn rangka
rnernanfaatkan rnedia dalarn rnernbangun
kornunikasi dan pernatrarnan bersarna,
penyebarluasan inforrnasi dan rnernberikan
edukasi pada rnasyarakat dalarn rnelernbagakan
dan rnernbudayakan KLA di wilayah Daerah.

Pasal 113

Media yang dipakai oleh Pernerintah Daerah
dalarn rnelaksanakan kegiatan sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa-l 112 diklasifikasikan ke
dalarn rnedia sebagai berikut:
a. rnedia dalarn ruang;
b. rnedia luar ruang;
c. rnedia cetak;
d. rnedia elektronik; dan
e. rnedia elektronik berbasis jaringan web atam

rnedia sosial.

Paragraf 1

Pernberian Sertifrkat Capaian

Pasal 114

Paragraf 2
Klasifikasi Media

Bagian Kedelapan
Sertifikat Capaian Dan Apresiasi

Strategi pengernbangan KLA yang dilaksanakan
oleh Pernerintah Daerah dengan cara
rnernberikan sertifikat dan apresiasi
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 92 hr.rrr.f g
diselenggarakan dengan rnernberikan sertifikat
capaian kepada:
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a. Kelurahan (RT/RW);
b. Kecarnatan (Keluratran dalarn wilayal.

Kecarnatan); serta
c. berbagai Lernbaga,
yang telah berhasil rneraih capaian yang tinggi
serta rnerniliki kontribusi yang nyata dalarn
pengernbangan I(LA di Daerah.

Pasal 115

Dalarn rnendorong keberhasilan pernberian
sertilikat capaian sebagai Keluratran, Kecarnatan
dan Lernbaga yang rneraih capaian yang tinggi
dalarn pengernbangan KLA sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 114, Pernerintah Daerah
berusaha secara bersunggr.rh-sungguh
rnengupayakan kelengkapan sarana dan
prasarana yang dibututrkan sesuai dengan
kernarnpuan keuangal Daerah.

Pasal 116

Sertifikat capaian sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 115 dipayakan oletr Pernerintah Daerah
dengan rnaksud rneningkatkan kualitas dan
percepatan pelaksanaan penyelenggaraan KLA di
w'ilayah Daeratr sehingga Pernerintah Daerah
rnendapatkan pengaklran dari Pernerintatr
dengan rnernperoleh berbagai kategori berj enjang
terkait dengan upaya rnendapatkan kategori KLA
yang diterbitkan oleh Pernerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 2
Apresiasi
Pasal 117

Jenjang kategori penyelenggaraan KLA yang
ingin dircapai oleh Pernerintah Daerah yang
diterbitkan oleh Pemerintah sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 1L6 dikategorikan dalarn
kelornpok sebagai berikut:
a. pratafira;
b. rnadya;
c. nindya;
d. r;tarna; dan
e. KLA.

BAB VIII
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 118

Gr.grrs tugas KLA sebagairnana dirnaksud dalam
Pasal 18 hurrlf b dan Pasal 23 dibentuk dan
ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 119

Sr.lsr.rnan keanggotaan Gugus T\rgas I(LA paling
sedikit terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Sub Gr;gus Tugas Kelernbagaan; serta
e. 5 (lirna) klaster KLA.
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Pasal 120

Gugr.rs T\rgas KLA rnernpunyai tugas:
a. rnengkoordinasikan dan rnenyingkronkan

pen5rusunan RAD KLA;

b. rnengkoordinasikan rnobilisasi surnber daya,

dana, dan sarana dalarn rangka
penyelenggaraan I(LA;

c. rnengkoordinasikan advokasi, fasilitasi,
sosialisasi, dan edukasi dalarn rangka
penyelenggaraan KLA;

d. rnelaksanakan perrantauan dan evaluasi
penyelenggaraan KLA; dan

e. rnernbuat laporan penyelenggaraan KLA

kepada Walikota secara berkala dengan

ternbusan kepada gubernur, rnenteri, rnenteri
yang rnenyelenggarakan tlrllsan pernerintahan
dibidang pernerintahan dalarn negeri.

Untuk mengoptimalkan kinerjanya, keanggotaan Gugus

Tugas KLA berisikan seluruh perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan terkait dengan pemenuhan hak

anak, sebagaimana tertuang dalam indikator KLA.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA

menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data

kebijakan, progrErm, dan kegiatan terkait pemenuhan

hak anak;

b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai

dengan RAD-KLA;
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Pasal 121

Pasal 122



c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama

dengan pelaksana pengembangan KLA tingkat

kelurahan dan kecamatan dalam:

1. perencanaan;

2. penganggaran;

3. pelaksanaan;

4. pemantauan;

5. evaluasi; dan

6. pelaporan.

pelaksanaan pengembangan KLA ditingkat kelurahan

dan kecamatan.

d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari

tenaga profesional/konsultan untuk mewujudkan Kl,A.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
I-Irnurn

Pasal 123

Pasal I24

Dalarn rnelaksanakan fungsinya, UPT

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 123 wajib:
a. rnernberikan pelayanan dan penanganarr

secepat rnungkirr kepada Anak yang
rnerrgalarni perrnasalahan ;

b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan

dan bebas biaya kepada anak yang mengalami

permasalahan;
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Penyelenggaraan perlindlngan Anak di Daerah
dilaksanakan oleh Dinas rnelalui UPT.



c. menjaga kerahasiaan anak yaflg mengalami

permasalahan; dan

d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Anak

yang mengalami permasalahan.

Pasal 125

Lingkup pelayanan UPT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 123 meliputi:

a. Iayanan pengaduan;

b. layanan konsultasi;

c. layanan mediasi;

d. layanan penj angkauan;

e. layanan kesehatan;

f. layanan rehabilitasi sosial;

g. layanan bimbingan rohani;

h. layanan pendampingan;

i. layanan penegakan dan bantuan hukum; dan

j. layanal pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 126

Anak yang mengalami permasalahan diberikan pelayanan

secara khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik

bagi Anak.

Bagian Kedua
Mekanisrne Kerja

Pasal 127

Penyelenggaraan pelayanan UPT bersifat integratif, baik

berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan

pelayanan yang optimal kepada Anak yang mengalami

permasalahan.
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Pasal 128

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan

satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Um
bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses

dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang

diperlukan Anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 129

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan

berjejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal L27, UPI

bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan

pelayanan yang diperlukan Anak yang mengdami

permasalahan.

Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat

Administrator menJrusun dan menetapkan standar

pelayanan minimal dan prosedur standar operasional

penanganan masalah anak pada UPI.

Pasal 131

Standar pelayanan minimal dan prosedur standar

operasional penanganan masalah anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal l3O harus dijadikan pedoman

dalam penyelenggaraan pelayanan UPT.

Pasal 132

Guna menjamin terselenggaralya layanan UPI sesuai

dengan standar pelayanan minimal dan standar

operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan

melaksanakan program ke{a secara berkesinambungan.
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Pasal 133

Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur

dalam lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya

wajib bekerja s€una di bawah koordinasi Pejabat

Administrator UPT.

Setiap unsur dalam lingkungan UPT dalam melaksanakan

tugasnya harus menerapkan prinsip:

a. koordinasi;

b. intregasi;

c. sinkronisasi; serta

d. akuntabilitas dan keterbukaan,

baik dalam lingkungan UPT, maupun dalam hubungan

antar Perangkat Daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 135

UPT harrs men1rusun peta bisnis proses yang

menggambarkan tata hubungan keda yang efektif dan

efisien unsur dalam lingkungan UPT dan hubungan kerja

UPT dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 136

Untuk meningkatkan kinerja, pejabat administrator UPT

wajib melakukan evaluasi kine{a terhadap seluruh

anggota.

Pasal 137

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136

paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.
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Pasal 138

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 136 dan Pasal 137 dibahas dan diputuskan dalam

rapat pleno.

Pasal 139

UPT bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 140

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

139 dilaksanakan dengan membuat laporan tahunan yang

paling sedikit memuat:

a. laporan penyelenggaraan layanan perempuan dan anak

yang mengalami permasalahan; dan

b. data dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi

layanan perempuan dan anak yang mengalami

permasalahan yang dilaporkan ke UPT.

Pasal 14 1

Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan

terhadap anak di daerah, UPT melaporkan pelaksanaan

tugasnya kepada:

a. Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Provinsi Riau sebagai tembusan;

c. Walikota; dan

d. Menteri.
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Bagian Ketiga

Petugas Pelaksana Lay anan

Pasal I42

Penyelenggaraan pelayanan Anak pada UPT wajib

didukung oleh petugas yang kompeten yaitu:

a. petugas pelaksana, yaitu pejabat administrator,

pengawas; dan

b. petugas layanan, yaitu tenaga fungsional yang meliputi

tenaga konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial,

bimbingan rohani, bantuan dan penegakkan hukum,

penjangkauan dan layanan pemulangan dan reintegrasi

sosial.

Pasal 143

Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal

142 huruf a bertugas:

a. mengorganisasikan semua sumber daya secara efektif

dan efisien;

b. menyusun program kerja dan kegiatan;

c. menerapkan sistem pengendalian intern; dan

d. mengoordinasikan meningkatkan keterpaduan

pelaksanaan kegiatan.

Pasal 144

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a

bertugas:

a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas

layanan;

b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan

program; dan

c. memberikan penilaian terhadap proses dan hasil

program.
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Pasal 145

Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

huruf b bertugas:

a. memberikan layanan pengaduan, konsultasi,

kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani,

penegakan hukum, layanan penjangkauan,

pemulangan dan reintegrasi sosial, dan layanan

sementara; dan

b. melakukan rujukan bila Anak yang mengalami masalah

yang memerlukan layanan lebih lanjut yang tidak dapat

dilakukan oleh UPT.

Pasal 146

Pasal 147

Pemerintah daerah dapat menyediakan tenaga fungsional

yang diperlukan oleh UPT.

Bagian Keernpat
Sarana dan Prasarana

Pasal 148

Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan

prasarana yang diperlukan UPT sesuai dengan kebutuhan.
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Dalam hal pelaksana tenaga fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 142 huruf b belum tersedia maka

UPT berkoordinasi dengan PD dan/ atau instansi lain.



Bagian Kelima

Tata Cara Pelayanan

Pasal 149

Anak yang mengalami permasalahan berhak memperoleh

layanan sebagai berikut:

a. layanan pengaduan;

b. layanan konsultasi;

c. layanan mediasi;

d. layanan penj angkauan;

e. layanan kesehatan;

f. layanan rehabilitasi sosial;

g. layanan bimbingan rohani;

h. layanan pendampingan;

i. layanan penegakan dan bantuan hukum; serta

j. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 150

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

diajukan oleh:

a. korban;

b. keluarganya;

c. temannya;

d. petugas kepolisian;

e. relawan pendamping; atau

f. peke{a sosial.

t49 dapat

Pasal 151

Petugas yang ada pada UPT wajib memberikan pelayanan

kepada Anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan

standar layanan dan prosedur yang telah ditetapkan.
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Pasal 152

Dalam hal permasalahan Anak adalah kekerasan atau

eksploitasi seksual maka petugas UPT segera dalam waktu

paling lama 72 (tujul:. puluh dua) jam sejak menerima

laporan, melaporkan kepada petugas kepolisian terdekat.

Pasal 153

Dalam hal Anak yang mengalami kekerasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 152 berada di luar wilayah daerah

asalnya, maka UPT melakukan koordinasi dengan UPI di

daerah alak yang mengalami kekerasan untuk mengambil

tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan

pemulangan ke daerah asalnya.

Pasal 154

Dalam pelayanan anak yang mengalami kekerasan dan

eksploitasi, UPT wajib melakukan koordinasi terpadu

dengan pihat atau instalsi terkait.

Bagian Keenam
Pernbinaan

Pasal 155

Kepala Dinas memberikan:

a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang

penyelenggaraan layanan terhadap Anak yang

mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT;

dan

b. evaluasi kinerja UPT.
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Pasal 156

Pemberian bimbingan, pemantauan dan supervisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a mencakup

aspek:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. tata laksana;

d. kualitas; dan

e. pengendalian.

Pasal 157

Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 155 huruf b dilakukan paling

sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan

UPT selanjutnya.

Pasal 158

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas UPT ditingkat Kota, petugas UPT

berhak mendapatkan:

a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah

Anak;

b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT; atau

c. bantuan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA

USAHA DALAM PENGEMBANGAN KLA

Bagran Kesatu

Peran Masyarakat Dalam Pengembangan KLA
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Peran masyarakat dalam pengembangan KLA dilakukan

melalui partisipasi individu dan berbagai kelompok yang

ada di dalam masyarakat dalam wilayah Daerah.

Pasa-l 160

Individu dan Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 159 yang diharapkan dapat

berpartisipasi dalam perlindungan Anak dalam

penyelenggaraan KLA di Daerah meliputi:

a. orangperseorErngan;

b. lembaga perlindungan Anak;

c. lrmbaga Kesejahteraan Sosial (LKS);

d. Organisasi kemasyarakatan;

e. Organisasi keagamaan;

f. lembaga profesi;

g. akademisi;

h. lembaga riset; serta

i. media, baik cetak maupun elektronik.

Pasal 161

Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan KLA di Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16O dilakukan dalam

bidang:

a. pemenuhan hak Anak; dan

b. perlindungan khusus Anak.

Pasal 162
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Pasal 159

Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

161 hurufa dilakukan di bidang:

a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 huruf a;



b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b;

c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf c; dan

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d.

Pasal 163

Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 161 huruf b, diberikan kepada:

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;

1. anak penyandang disabilitas;

m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan

terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 164

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan KLA

meliputi:

a. sosialisasi;

b. advokasi;
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c. penyuluhan;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. pelayanan;

h. kajian;

i. pelatihan;

j. permodalan; dan

k. penyediaan sarana prasar€aa.

Elagian Kedua
Peran Dunia. usaha

Pasal 165

Pemerintah Daeratr rnernbangun kernitraan

Qtartnership) yang kokoh dengan dunia usaha
dalarn rangka rnempercepat dan rnengoptirnalkan
pengernbangan KLA di Daerah.

Pasal 166

Bentrrk kernitraan Qtartnershiltl yang dibangun
oleh Pernerintah Daerah bersarna-sarna dengan
dunia r-rsaha sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

165 diupayakan dengan tujrlan untuk:
a. rnendukung pernenuhan hak Anak; dan
b. rnenjarnin perlindungan hak Anak;

Pasal 167

Elentuk kernitraan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 165 dan Pasal 166 diarahkan pada bentuk
kernitraan dan kerjasarna rnelalui
Tanggrrngja'rvab Sosial Perusahaan (Corporate

So cial R e spo nsibilitgl .
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Pasal 168

Wujud nyata kernitraan dan kerjasarna rnelalui
Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate

Social Reqtonsibility) sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 167 dapat bert.pa:
a. kebij akan perusahaan yang peduli Anak;
b. kebij akan pemastian produk yang arnan bagi

Anak; dan
c. kebijakan Tanggrlngl'avrab Sosial Perusahaan

(CorTzorate Social Responsibilitgl bagt Ana.k.

Pasal 169

Kebijakan perrsahaan yang peduli Anak
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 168 tnrnrf a
dirnaksudkan agar lahir kebijakan perusahaan
yang rnendukung dan rnernastikan upaya
pernenuhan hak Anak dan perlindungzrn Anak.

Pasal 17O

Kebijakan perusahaan yarrg peduli Anak
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 169

dilaksanakan dalarn bentr.k seperti:
a. penyediaan pojok ASI pada setiap perusahaan

yang beroperasi di wilayah Kota;
b. ketersediaan Ternpat Penitipan Anak (TPA);

c. pernberian dispensasi waktu bagi kar5zawati
yang rnerniliki bayi di bawal. usia 6 (enarn)

bulan untuk rnernberikan ASI eksklusif
kepada bayinya; serta

d. tidak rnernpekerjakan Anak di bawah usia
yang ditentukan;

e. tidak rnelibatkan Anak dalarn bentuk-bentuk
pekerjaan yang rrlembahayakan bagi Anak;
dan
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f. lain-lain kebijakan.

Pasal 171

Kebijakan pernastian produk yang arnan bagi
Anak sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 168

humf b, dilaksanakan dalarn bentuk seperti:
a. penyediaan produk rnakanan yang arnarr

untuk dikonsurnsi Anak dalarn segala r. sia;
b. pernastian prodr.rk rnainan yang arnan bagi

kesehatan Anak;
c. penyediaan produk-produk industri dan

rnanufaktur yang rnendidik bagi Anak;
d. penyediaan produk-produk yang rnerrgtrindari

Anak dari bahaya kekerasan; serta
e. berbagai kebijakan-kebijakan lainnya.

Pasal 172

Kebijakan Tanggungiawab Sosial Perrsal.aan
(Corporate Social Restrtonsibilitgl bagi Anak
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 168 trumf c,

dilaksanakan dalarn bentuk penglibatan
perusahaan-perlsahaan yang beroperasi di
dalarn w'ilayah Daeratr dalarn prograrn-progr€rtn

dan kegiatan-kegiatan yang rnendrrkung tr.rrnbuh
kernbang dan perlindungan Anak di Daerah,
yang terselenggara dalarn bentuk seperti:
a. pernbangunan Pos Yandu pada berbagai

lokasi yang rnudah dijangkam oleh Ibu dan
Anak;

b. karnpanye ASI ekslusif;
c. perrlbangunan Kawasan Tanpa Rokok yang

berlokasi di dalarn dan di luar perusahaan;
d. rrpaya pernajuan berbagai cabang Olah Raga

yang rnerniliki prestasi dan potensi yang tinggi
untuk dikernbangkan di Daerah; serta
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e. pernberian beasiswa berprestasi;
f. pernbangunan berbagai sarana dan prasarana

serta kelengkapan fasilitas Olah Raga pada

berbagai institr.rsi pendidikan yang rnerniliki
keterbatasan kernarnpuan untuk
rnelaksanakannnya; serta

g. berbagai kebijakan lainnya.

Pasal 173

BAB XI
PENGHARGAAN

PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KT A

Pasal 174

Penghargaan diberikan oleh Walikota kepada
pihak-pihak yang rnernberikan kontribusi nyata
dalarn pengernbangan penyelenggaraan KLA di
Daeratr.

Pasal 175

Dalarn rangka rnendorong percepatan peran
dunia usaha dalarn pengernbangan KLA di
Daerah, Pernerintah Daerah rnernfasilitasi dan
rnenganjr-rkan setiap perrsatraan yang

beroperasi di Daerah untuk rnenjadi anggota

berbagai Asosiasi perr.rsahaan yang rnerniliki
kepedulian dan kornitrnen dalam pengernbangan

KLA di Daerah.

Fihak-pihak yang diberikan penghargaan oleh

Walikota sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal

174, rneliputi:
a. perseorangan;
b. badan hr.rkurn privat/publik; dan

c. kornunitas rnasyarakat hukum Adat.
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Pasal 176

Penghargaan sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 174 dan Pasal 175 diusulkan olel- Kepala
Dinas kepada Walikota rnelalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 177

IJsulan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 176

ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan penilaian
dari Tirn yang dibentuk oleh Dinas bekerjasarna
dengan Tirn Independen yang rnerniliki
kornpetensi untuk rnelakukan penilaian.

Pasal 178

Tirn yang dibentuk oleh Dinas beranggotakan:
a. Kepala Dinas, selaku Ketua Tirn;

b. Sekretaris Dinas, Selaku Sekretaris Tirn;

c. Para Kepala Bidang, selaku Anggota Tirn;
d. Kepala UPT, selaku Anggota Tirn; serta
e. (Jnsur Gugus Tugas KLA sebaganyak 2 orang,

selaku Angsota Tirn.

Pasal 179

Tim Independen sebagairnana dirnaksud
PasaT 177 berasal dari:
a. LJnsur pergr:nran tinggi, sebanyak 2

selaku Anggota Tirn;
b. Lernba.ga Adat, sebanya-k 2 orarrg,

Anggota Tirn;
c. Tokoh rnasyarakat, sebanyak 2 orantg,

Anggota Tirn; serta
d. Tokoh agama, sebanyak 2 orang,

Anggota Tirn.

dalarn

orang,

selalu

selaku

selaku
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Pasal 180

Mekanisrne dan Tata cara penilaian diserahkan
kepada Tirn Independen sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 179.

Pasal 181

Hasil penilaian Tirn Independen sebagaimana
dirnaksud dalarn Pasal 180 dilaporkarr oletr

Kepala Dinas kepada Walikota rnelalui Sekretaris
Daerah.

BAB XII
PELAPORAN PENGEMBANGAN KLA DI DAERAH

Pasal 182

Pelaporan rnengenai pengembangan KLA

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 17 huruf f
dilakukan oleh Walikota, disarnpaikan kepada
Gubernur dengan ternbusan kepada Menteri dan
Menteri Dalarn Negeri.

Pasal 183

Pelaporan pengernbangan KLA oleh Walikota
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 182

dipandang sebagai pernberitahuan dan
pertanggungjawab Walikota kepada Pernerintah
terkait dengan penyelenggaraan pengernbangan

KLA di Daerah.

Pasal 184

Laporan Walikota kepada Pernerintah
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal La3

rnerupakan bagian terintegrasi dari
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penyelenggaraan KLA secara nasional yang
diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 185

Laporan Walikota kepada Pernerintah
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 184 dapat
diakses oleh rnasyarakat pada saat Pernerintah
sudah rnelakukan publikasi terhadap laporan
tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 09 M'S+oC loTl
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 0g Aqv*o, )021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MUHAMMAD JAMIL
BERTTA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR lJ I

,rANg

Salinan sesuar yaaslin
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