INISIASI tlAN PERAN PEMANCKU KEPENTINGAN "KLA'

PRINSIP, STRATEGI DAN RUANG LINGKUP ''KLA'

Inisiasi Pembangunan KLA
2006: Rancangan kebijakan Kabupaten/Kota LayakAnak (KLA) diinisiasi oleh

a,

KPP.

2006: Perconohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di 5 Kabuparen/Kota.
2007; Perluasan wilayah percontohan Kabupaten/Kota LayakAnak (KLA) di
10 Kahupaten/Kota,
2009r Kebijakan Kabupaten/Kota .Layak Anak (KLA) ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Pererupuan No.2 Tahun 2009.
2010: Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diamanatkan
dalam lnpres No. t Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Prioritas yang mengamanatkan penyusunan 2 (dua) kebijakan:
a, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindulgan Anak No. 13 tahun 2010 tertang Pedoman Pengembangan
Kabupatea/Kota LayakAnak (KLA) Tingliat Provinsi.

b, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan,
Siapa Yang Berperan Mewujudkan KLA?
a. Lembaga Legislatif: Nasional dan Daerah

b.

LembagaYudikatif: Nasional dan Daerah
Lembaga Pemerintah:
Pusat/Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota

.
.
.
.
.

Prinsip KLA
Nondiskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
c, Hak

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Strategi KLA
KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang
berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalamr
a. Setiap proses penyusunan: kebijakau, program dan kegiatan,

b,
c.

Setiap tahapan pembangun &n; pere$cana4n dan penganggaran, pelaksanaan,
pernantauan dan evaluasi,
Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi dan kabupaten/kota,h.ecamatart
hingga desa atau kelurahan.

Ruang Lingkup KLA

Meliputi seluruh bidang pembangunan, yang dikelompokkan
a. Tumbuhkembanganak
b. PerlindunganAnak

ke

dalam:

LAYAK ANAK

ALUR PIKIR "KLA'

(t(LA)

Dunia Layak Anak
(World Fit for Children)

.

Kecamatan

Desa/Kelurahan

d. Lembaga Masyarakat Peduli/Pemerhati anak

DuniaUsaha
Akademisi
c. Masyarakat
e.

f.

.
.

Partirlpasl

ABH

M5A

ABK

Individu (anak dan orang dewasa)
5

Keluarga

KLUSTER

HAK-HAKANAK

PENOEKATAN PENGEMBANGAN''KLA'

c. Kombinasi antara bottom-up dan top-down: sedangkan perlu

BADAN PEMBERDAYMI{ PEREIIIPUAiI
Ai{AK DAIiI KELUARGA BEREI{CAIIA
PROVIITISIJAWA BARAT

Iteterangan:

:
:
ABK :
KTA :
PHS :

ABH

cakupan wilayah percontohan KLA dapat diiakukan melalui pendekata

MSA

anakberhadapandenganhukum
masalahsosialanak
anakberkebutuhankhusus
kekerasan terhadap anak

pemenuhanhaksipiianak

Kluster Hak-HakAnak:
1, Haksipil dankebebasan
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2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3, Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luangdan kegiatan
5. Perlindungankhusus

seni budaya

KTA

PHS

*uk%#dpk,

LATAR

H

EI"AKAI{$ "KLff'

AspekSosiologis
I

.

2.
3.

Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam
kehidupan keluarga,teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik.
P:ida kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan,
merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak
dan antar keluarga atau tetangga.
Sikap perrnisif terhadap nilai-nilai so*i*l yang selsma ini telah dianut mulai

ditinggalkan.

AspekAntropoloEis
l. Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan
merupakan faktor yang mennbuat $renurunnya nilai-nilai yang selama ini

2.

rnemberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarak*t
Perubahan global mengancam tata nirfii, agama, sosial dan budaya lokal.

Aspek Perlindungan

1. Terbatasnya tempat

yang aman bagi anak.

2. Masih hanyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan,
diskriminasi dan perlakuan salah.

AspekKelembagaan

t.

Kebii*kan, prograrn dan kegiataa pembangunan anak masih parsial dan
segmentatif.

2.

Belum ssn*a daerah menempatkan pernbangunan anak sebagai priaritas.

LANI}A$AN I{UKIJM "KLA"
Landasan Hukum Tingkat Nasional

Komitmen lnternasional

UUDTahun 1945 Pasal28lJ ayat 2
Setiap anak berhak atas tr<elangsungan hidup, tumbuh. dan berkembang serta
berhik atas perlindungan dari kdkera"san dan diskriminasr.
UU No.4Tahun 1979 tentangKcselahteraarr furak
glltVutl dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa

Terdapat 4 bidang pokokyang mendapatkan perhatian khusus dalam deklarasi

diskriminasi.
UU No. 3 Tuhun I 997 tentang Pengodilan fuiak
Batas umur anak yane dabat diaiukan ke sidans. anak adalah sekurans-kuransnva
8 (delapan ) tahun tetipi belu m rirencapai I 8 tafi'un dan bel um kaw in. "
UU No,4Tahun 1997 tentangPenyandangeacat
Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan
kehidi.rpan sosialnya _terutama bagi penyandan-g cacat anak dalam lingkungan

Kabupaten/Kota LayakAnak {Kl-A} adalah:
Sistenr pembacgunan kabupatenlkota yang mengintegrasikan komitmen dan
*unrberdaya perserintah, masyarakat dan dunia usaha yung terencana secara
rnenyeluruh danberkelanjutan dalam kebiiakan, prograrn dan kegiatan untuk
pemenuhan hak-hak anak.

Pentingnya Mewujudkan KLA
" Iumlah anaksekitar eepertiga daritotalpenduduk.

.

"
"

Anak merupakan modal dan investasi sumber daya nnanusia di masa yang
akan datang,sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.

Anakharusberkualitas agartidakmenjadibetran pembangunan.

Koordinasi dan kemitraari antar pemangkt kepentingan terkait

pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan
berkelaajutan.
Tujuan KLA
U*tuk membangun fu:isiatif pemerintah kabtrpatenfk<rta yang mengarah pada
upaya transforrnasi Konvensi Hak-Hak Anak (Comtentiott on the Right af the

Child) d*ri kerangka hukum ke dalarr definisi, strategi dan intervensi
pembangunan dalam bentuk: kebijak*n, prcgram dan kegiatan pembangunan
y*ng ditujukan untuk pennenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah
kabopatenlkota.

WFC
l. Promosi hidup sehat;
2 . Penyediaan pendidikan yang berkualitas;
3. Perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan; dan

4.

Penanggulangan HIV/AIDS.

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global

Mencegah pe,libatan anakti bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran
selao narkotika.
U Ul.ioiZ3 Tahun 2002 tentane PerlindunsenAnak
Hak untuk hidup, tumbufi dan berkeinbane, mendapalkan identitas. oelavanan
kesehatan dan pbndidikan, berpartisipasi din perliniungan dari kekei'asai dan

untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak
1. Mengutamakan kepentingan terbaikbagi anak;
2" Membasmi kemiskinan;
3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan danlatau tertinggal;
4. Memberikan perhatian dan pengasuhan t agi semua anak; - 5. Memberikan pendidikan bagi semua anak;
6. Melindungi anak dari segalabahaya dan eksploitasi;

UU No.

8. MemberantasHIVdanAIDS;

keluarea dan masvarakat.

UU No.2f fahun 1997 tentane Narkotike

diskriminasi.
20

Tahun ?003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(tujuh) sampai dengan l5 (lima betas) tahun

Seti.ap warga ne1;arayang berysia 7
wairb mengrkutr pendrdil(an dasar.

Tahun 2003 tentang Kctenagakeriaan
Siapapun dilarang mempekerjak-an dan melibatkan anak, pada pekerjaan
terburuk dalam bentuk perbudakan dan seienisnya dan pekeriaan yang
memanlaatkan anak untuk-pelacuran, produksi'pornoi4rafi, peitunjukan pirrnd
atauperjudian.

UU No.

I3

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

"ffi[-#'
ffi EFNruffiI MAF{ TIJJffAru

World Fitfor Chitdren (WFC)

Seliap orang yang melihat, menilengar atau mengelahui teriadinya kekerasan
dalam rumah tangga (suami, istri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan
penccgahan, perlindungan, pertolongan darurai dan membantu proses
pengaruan perTnononan penetapan perllndu ngan,
UU No, 12 Tahun 2005 tentans Kewarqaneqaraan
Anak WNI di luar perkawinin yangiyahSelum berusia l8 (dclapan belas) tahun dan
belum kawin diakui secara syah oleh avahnva vaneWNA tetap diakui sebaeai WNIU U No. I 3 Tahun 2000 tentani Perlindfncan Siil..sidan Korbin
Anak di dalam dan di finekunsan-sekolah waiib dilindunei dari tindakan
kekerasan yang dilakukan oletr gur[, pengelola sekolah dan temafr nya.
'
U U No. 2 I Tafrun"2007 tentang PTFPO
Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdag,angan orang dan korbannya
adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.
U U No.24 tahun 2007 tentang Penangyqrilangan Bencana
Pemerintah dan lembaga neearaleinnvi berkewaiiban dan bertaneeuns iawab
untul memberikan perffndurigan khusds kepada adakdalam situasi da"rurit]
Komitmen Pemerintahan Provinsi Jnwa Barirt
- Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 tenlang Perlindungan Anak.
- Perda Provinsi jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentani Perdaganqin Oranq.

-

-

Perd_a

Provinsi.Jawa Barat

No.9 Tahun

2014 tentaiglenyelen"ggaraan

Pembanuunan Ketahanan Keluarpa.
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 9 Tahun 2010 rentane Petuniuk Pelaksanaan PerdaProvinsi Jawa Barat No,5 ?ahun 2006 tentang Pe;tindunsan Anak.

Peraturan dubernur ]awa Barat No. 89 Tahun 2008"tentang dugus Tugas
Trafdckins.
Surat Kep-utusan Cubernur lawa Barat Pokja Pengarusutamaan
Cender No.
-Pengembangan
463 I Kep.627 -BPPKB/Z0 I 2 tentang Gugus Tugas
Kab/Kota
LavakAnakSui'at Keputusan Gubemur fawa Barat Pokja Pengarusutamaan Cender No.
260/Kep.l I l- BP3AKB/20t 3.

7. Melindungi anak
9. Mendengarkan

dari peperangan;

anakdan pastikan anak berpartisipasi; alan
daya alam ) untukkepentingananak.

l0.Melindungibumi (sumber

Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah diratifikasi melalui
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak daear

anakmeliputi:

1. Hakataskelangsunganhidup;

2. Hak untuktumbuh danberkembang;
3. Hakatasperlindungan;dan

4.

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakar.

Millenit tm D e v clonent

Goals

(MDGs) yang menekankan I tujuan, yaitul

1. Menghapuskemiskinan;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memastikan pendidikan dasar untuklakiJaki dan perempuan;
Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
Menurunkan angka kematian anak;
Memperbaikikesehatan ibuhamil;

MemerangiHiV/dlDS;
Menjamin kelangsungan lingkungan hidup; dan

8" Membangun kemitraan

gtrobal.

LANGKAH.LANCKAH PEMOEMBANOAN''KLA'

l.

KomitrnenPolitisKt-A.

2. Pembentukan GugusTugasKLA
3. Pengumpulan DataBasisKLA
4. Peny'usunan R.encanaAksi Daerah (RAD) KLA
5. Mobilisasi Sumber Daya Pelaksanaan Rencana Alsi Daerah (RAD) KLA
6, Pemantauan dan Evaluasi KLA,

7.

Pelaporan KLA

