
Menimbang :      a.

WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

bahwa anak merupakan arnanat dan karunia Tuhan Yang Maha

Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan

generasi penerus cita-cita perjuangarn bangsa yang perlu

mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya,

yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan

hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;

bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan

nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu

dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang

berpihak pacla kepentingan a.na.k sehingga diperlukan upaya

strategis untuk menciptakan rasa anlan, ramah, bersahabat

dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui
kebijakan pemerintah daerah di dalarn penyelenggaraan Kota
Layak Anak;

c- bahrva dalam rangka memberikan landasan hukum
pelaksanaan l(ota Layak Anak, per.lu mengatur pedoman

pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl

b.



N{errgingat 1.

dalam huruf a) truruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan l)aerah tentang Kota I-ayak Anak;

Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undalg Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 7945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun L999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Katrupaten Kutai Timur clan l(ota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1"75, Tambahan

L,embaran Negara Republik lndonesia Nornor 3839)

sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nornor 7

'fahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47

'fahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabr-rpaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 39621;

Urrda.ng-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nornor 244, Tarnbahan l-embaran Negara Reptrblik Inclonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diurbah beberapa kali, teralchir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Dengan Persetujuan Bersama

2.

3.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

VヽALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkarl  : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.



BABI

KETENTUAN UMuM

P識譴 1

Dalanl Peraturan Daerah ini yang diinaksud dengan:

1.Dael・ah adalall Kota Bontang.

2,Pelllelil■ tal‐l Dael'al■  adalal■  wali Kota ・sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang menlimpin pelaksanaan urusan pemedntahan

yang lllcttadi kewenangan Daerah otonolrl Kota Bontallg.

3.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang mettadi kewenangan Daeral■ otonolrl Kota Bontal■ g.

5。 Rencana Aksi Dacrah Kota Layak Anak yang selattutnya disingkat RAD

KLA  adalah  program,  kegiatan,Penganggaran  pembangunan  dan

pel匈′anan pllblik selama 5 tahun yallg wttib diSediakal■  perlllerinta_h

idaeral■ untuk pemenuhan l■ ak anak didalam mencapal■ Юta la■
‐ak anak.

6.Anak adalah seseol｀ ang yang belun■ berusia 18 tahun terlrlasuk al■ ak yang

masih dalanl kandungan,yang berdonlisili di Kota Bontang.

7.IIak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang walib dualrlin,

dililldungi,dan dipenllhi olch Pemerintah Daerah dengan dukungan dari

orang tua,keluarga,sⅥ rasta dan inasvarakat.

8.Kota Lttak Anak yang selattutta disingkat ‐KLA adalah kota yang

menlpunyai  sistein  pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui

pengilltegrasiall konlitrrlen dan sumberdaya pemerintah,masyarakat dan

tlunia uttha yttg tel℃ ncanaisα )ara rnen3relllruh d帥 ‐bettdttu畿11l dalam

kebiiakan, program dan kegiatan untuk mettainin terpenuhinya hak

anak.

9,Indikallor KLA adalah variabel sebagtt ukuran dan nilai dari kinetta

tahunan di dalam penlenuhan hak anak yang 、″a」lb dicapai olch

Penlerintah Daerah  melalui  keb」akan,  prOgran■ ,  kegiatan  dan

pellganggaran untuk lnew可 udkan KLA.

10.Kluster adalah kuinpulan, kelompok, hiFIlpunan, atau gabungan obyek

tertentu yallg lneiniliki kesel‐ llpaan atau atas dasar karakteristik tertentu.
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1 I ' Per:lzelenggzu'a.an I(I-A adatah serangkaian kegiatan pembangunan dan
pelayanan publik untttk pernenuhan hak anak yang wajib disediakan
Pemeriutah Daerah secara terintegrasi di clalam merencanakan,
menganggarkan, melaksalakan dan mengevaluasi setiap kebijakan,
prograrr, kegiatan untuk lnencapai Indikator I(LA.

12' Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah <laerah di
tiugkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan

tlntuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan
rvakil dari unsur eksekutif, legislatit dan yudikatif membidangi anak,
dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga

swadaya masyarakat, srvasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum

Anak.

.13. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja
ttntuk metnberikan dukungan admirristrasi kepada Perangkat Daerah

yang nrembidangi penyelenggaraan I(LA.

14. Sekolah Ramall Anak adaleft gerakan sosial masyarakat yang melibatkan
Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan

sekolah di dalam memberik:an penanganan anak dan terutama anak yang

berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah,

penelantaran, tindak kekerasan.

15. Pusat Kesehatan Masyara.kat Ramah Anak yang selanjtrtnya disebut

Puskesmas Rarnah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan

kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan.

kebutuhan anak.

16. t{eh-rrahan l,ayak Anak adalah kesatuan wilayah yang trerbasis Rukun
'letangga, y&ng menyatu.kan komitmen dan sumber daya lokal,

masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaarl pembangunan yang

berada cli lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin,

dan memenuhi hak anal<, melindungi anak dari tindak kekera3an,

eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat an.ak,

yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

17. Dunia lJsaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha rnenengah

dan/atau usaha tresar yang melakukan kegiatan ekonomi.
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18. Foruur Anak adalah organisasi sosial

auak yang bersifat independen <lan

politik.

yang mewakili suara dan partisipasi
ticlak berafiliasi kepacla organisasi

19. I(eluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suatni istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibtr dan
anaknya, atau keluarga sedarah daLam garis lurr.rs ke atas atau ke bawah
sampai clengan derajat ketiga.

20. Masyaral<at adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah
administrasi petnerintal-ran (tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan) yang

resmi clan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup iama
rlan rnenaati aturan yang ada.

21 . Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

rnelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas,

tumtruh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai

clengau harkat clan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan

dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. yang selanjutnya

disingkat NAPZA adalah bahanlzat yang dapat mempengaruhi kondisi

kejiwaan psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan

fisik dan psikologi.

Pasal 2

Penyelen ggaraan KLA berdasarkan prinsip:

a. non cliskriminasi;

b. kepentingan terbaik bagi an.ak;

c. hak untuk hidu.p, kelangsungan hidup da.n tumbuh kemhang ana.k; dan

d. penghar:gaan terhaclap pandangatl anak.

Pasal 3

Perat.ura.n Daerah ini dirnaksudkan sebagai acuan mewujudkan KLA.

Pasal 4

Ferryelenggaraan KLA bertujuan:

a. mervujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang



tua, kelua.rga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam

upaya rnewujudkan pembangunal yang peduli terhadap hak, kebutuhan

dan kepent-ingal lerbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh rnenjadi

manusia yang beriman dan trertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakJrlal< mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

'warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

h. rnengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, prasarana,

sarana., met.ocle tlan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah,

nrasyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi

hak-hak anak;

c. rnengimplementa,sikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan

pembarrgunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai

clengan irrdikator Iil-A; dan

d. sebagai dasar bagr Perangkat Daerah dalam menentukan dan

melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 5

Rua.ng linghup penyelenggaraan KLA meliputi:

a. pemenr-rhan dan perlindungan hak anak;

b. pengembangan KLA;

c. tanggungjawab dan peran serta; dan

d" pendarraam.

BAB H

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 6

(i ) l(ebiiakan I(LA diarahkan pada pemenuhan hak anak melaltti

pengembangarl Sekolah Rarnah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak,

clan Kelurahan Layak Anak.

(Zl pemeluhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Wali Kclta.



Paragraf 1.

Sekolah Ramah Anak

Pasal 7

Kebi-iakan I(I-A melah-ii pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana
clirnaksttd dalarr: Pasal 6, paling sedikit clitetapkan cli setia.p kecarlatan clan di
set.iap .jedang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 8

(1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah
dalarn rnenjami.n pemenuhan hak anak da-lam proses belajar mengajar,
arnan, nva.man, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta
rnenciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi,
bekerj asama., menghargai keberagamam, toleransi clan perdamaian.

(21 Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling seclikit
memenuhi ketentuan:

a. mempunyai kebijakan yarrg anti terhadap kekerasan, penindasan,
pet'pel0ncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimiclasi yang mengatur
sesalna siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai
sekolah lainnya;

b. merniliki program Usaha Kesehatan Sekolah;

c. mempunvai lingkungan sekolah yang hijau, bersih dan sehat;

cl. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;

e. merniliki wartrng/kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas
perdagangan yang serupa; dan

[. siswa terlibat/dilibatkan clalam pembuatan kebijakan sekolah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak diatur dalam

Peral-uran Wali I(ota.

Paragraf 2

Pelayanan Keseha.tan Ramah Anak

Pasal 9

Kebi.iaka.n KLA m.elalui Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagairnana
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dilnaksud dalalll Pasa1 6 diteね pkan diも eluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

(1)Penetapan Pelayanan l《 bsehatan ‐Rmall A■lak isebagaimana dilnanud
dalain Pasa1 9 didasarkan pada kemampuan pel等 anan kesehatan dalam
lnenJanlin pemenuhan hak anak dalam pl・ oses pemenuhan Pel響 anan
Kesehatan Ramah Anak.

(2)Pel叩 anan Kesehatan Ramah Anak sebagailnana diHlaksud pada ayat(1)

palillg sedikit inemenuhi ketentuan:

a. penlbentukan kelembagaan yang lneliputi:

1.penanggungia、 Vab pel呼 anan kёsehatan rallllah anak;

2.terdapat lniniina1 2(dua)tenaga kesehatan yang terlatih kOnvensi

hak anak dan bertanlbah setiap tahun pada setiap fasilitas

lεvanan kesehatan;dan

3.tel・sedia data terpilah telltang pemenuhan hak anak sesuai usia,

jenis kelarllin dan permasalahan kesehatan anak.

b.sarana dan prasarana yang ineliputi:

1.ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;

2.tel・sedia lnedia tentang hak kesehatan anak;

3.rnelniliki ruang laktasi dan inelaksanakan inisiasi lnenyusu dini

untuk pel響 anan kesehatan yang inelayani persalinan;

4.tel'sedia ruang bermain anak;

5.rnerupakan kawasan dilarang rnerokok;dan

6.sanita_silingkungan inemenuhi ketentuan standar.

(3)Ketentuan lebill l銀電ut inengenai Pel響 anan Kesehatan Ramah Anak

diatur dalaln Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

{*elurahan Layak Anak

Pasal 11

I(ebijakan I{LA melalui Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ditetapkan paling sedikit di setiap kelurahan.



Pasal 12

(l) Penetapan l(elurahan Layak Anak didasarkan pada indikator l(elurahan
Lavak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan
rnasyaratr<at.

(2) Tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak meliputi:

a. persiapan, terdiri atas:

1. Pengembangan kesepakatan.

2. Pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas.

b. .perencanaan, terdiri atas:

1. Pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang
permasalahan dan potensi anak.

2. Analisis situasi anak.

3. Penyusunan rencalla aksi yang diintegrasikan dalam musyawarah
pemban guna-n kelurahan.

c. pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan anggota Tim Kerja
atau Gugus Tugas kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan

kebijakan, program clan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi;

dan

d. pemLrinaan yang meliputi koordinasi, fasilitasi, konsultasi,

pemzurtalran, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kelurahan

Layak Anak.

(3) Dalarn mengembangkan Kelurahan Layak Anak dapat melibatkan

rnasyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

(4) Pengumpulan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan

anak clan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Layak

Anak, antara lain meliputi:

a. jumlah penduduk menurut jenis kelamin;

b. jumlah. anak atau penduduk usia dibawah L8 tahun menurut jenis

kelarnin;

c:. jurnlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut

kelompok umur;
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d.IIlutasi penduduk,terutama inutasi anak,antara lain ineliputi:

1.Allak yang lnasuk ke kelurallan;

2.Anak yarlg pindah atau keluar da五 kelurahan;

3.Anak yang lahir;dan

4.Anak yang lrleninggal.

e.julnlah anak inehurut tingkat pendidikan,antara lain ineliputi:

1.Pendidikan Al■ ak Usia Dini;

2. Taman Kanak― Kanak;

3. Sekolah Dasall;

4. Sekolah lⅦ enengah Pertama;

5.Sekolah Lattutan Atas atau Urnum;

6.Sekolah Ktturuan;

7.Anak yang tidak sekolah;dan

8.Anak putus sek01ah.

f. junllah anak inenurut kesehatan,antta lain IIneliputi:

1.洵lgka kematian bayi,batita,balita,dan anak;

2.Anak lahir dengan berat badan rendah;

3_ Anak IIlenurut status:gizi dan lmunisasi;

4,Anak korban kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan

seksual, cksploitasi, terlllasuk perdagangan orang (traffiCking),

penelantaran,kekerasan dalam rumah tangga;

5.Anak yang meinerlukan perlindungan khusus meliputi anak

pengidap HIV/AIDS, anak korban NAPZA, anak dalarn maSa

l・ehabilitasi dan reintegrasi sosial;

6.Anak asuh dan anak adopsi;

7. Anak yang menliliki akte kelahiran;

8.Anak yatim atau yatim piatu;

9.01'ganlsasl anak;

10,Anak dengan orang tua tunggal(Sillgle parents);
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1 1. Anak tinggal di panti a$uhan; dan

12. Anak tinggal di asrama atau pesantren.

(5) I{etentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Kelurahan
Layak Anak diatur dalam peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pcrlindul■gan Hak Anak

Pasal 13

Perlindungan hak anak lneliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;

b.lingkungan kell■ arga dan pengasuhan alternatit

c. kesehatan dasar dan kesttahteraani

d.pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatal■ budaya;dan

e.perlindl■ ngan khusus.

Pasal 14

Perlindungall hak anak dalaln hak sipil dan kebebasan sebagairnana

dilnaksud dalaln Pasal 13 huruf a ineliputi:

a.llalc anak atas identitas;

b.1■ak pcrlindungan identitas;

c. 1lak berpikir,berhati nurani,beragama dan berkepercttaan;

d.hak berorganisasi dan berkumpul secara danlal;

e.hak bebas dari pellyiksaan dan penghukuman lab yarlg k● am, tidak

Ⅱ〕anusia、 Lアi atau lnerendahkan inartabat inanusia;

f. hak kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, meneriina dan

lllenyampaikan informasi dan lrlengeluarkan pendapat;

g. hak atas perlindungan privasi dan perlindungan dari gambar;dan

h.hak akses terhadap informasi dari berbagai sumber dan perlindungan

dari bahan berbahaya bagl keseJahteraan anak.



Pasal 1 5

Pel・lin(1■lngan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif sebagailllana dilnaksud dalarn Pasal 13 huruf b lneliputi:

a.lingkungan keluarga dan binlbingan Orang tua dengan cara yang

konsisten sesuai kapasitas anak;

b.tanggllng ja、 Lrab bersalna Orang tua, bantuan kepada orang tua dan

penyediaan l響 anan pera¬ratan anak;

c.al■ak yang terpisah da五 orang tua,1・eunifikasi,pelllindahan anak secara

illegal,  dukungan kesttahteraan bagi anak,  anak yang terpaksa

dipisahkan dari lingkungan keluarga, tittauan penempatan secara

berkala;

d.pengangkatan/adOpSi anak;dan

e. kekerasan,penelantaran dan penyiksaan.

Pasal 16

Perlindungan hak anak dalam kesehatan dasar dan kttah無 )raan

sebagailnana dilnaksud dalanl Pasal 13 huruf c rrleuputi:

a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan keschatan

idall lcesqahteraal■ l彎餞l

b.kesehatan dan layanan keschatall;

c.jaminan sosial l〔 vallal■ dan fasilitasi k〕sehatan;dan

d.standar hidup.

Pasa1 17

Pel・lindungal〕 hak ial■ ak dala■ m peコ■didikEtn, perrla■■faatar1 lAな3し1【tu lual■g dan

kegiatan budaya sebagaimana diinaksud dalaln Pasal 13 huruf d ineliput_i:

a.pendidikan adalah untuk memastikan setiap anak mendapatlcan akses

pendidikarl dall pelatiham ya_ng berkualitas tanpa diskrilllinぉ i;

b, ttゴuan dari pendidikan adalah untuk memastikan bahwa lembaga

pendidikan bertllJuan untuk mengembangkan IIlinat, bakat,  dan

kel■lal■puan allak serta lllqttperf幾 劉口崚導ユa摯亘k・untuk ber麟コggullg jュ
"laわ

kepada kchidupan yang toleran, saling lrlenghorlnati, dan bekettasarna

tintuk ken■aJuan dunia dalan■ semangat perdamaian;dan

c.Is-9」nttil ittbllra■ ,scni clan budtta adalah utttu■ in,韓nsはなal■ bahwa anak
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11lellliliki、 valctu untuk beristirahat dan dapat nlemanfaatkan waktu luang

untuk inelakukan berbagal keglatarl seni dan budaya.

Pasai 18

Perlindungan  hak  anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus

sebagaill■ ana dinlaksud dalarn Pasa1 13 huruf e ineliputi:

a. anak dalanl situasi darurat;

b.anak yang berhadapan dengan hukun■
;

c. anak yang nlasuk dalaln kelompok lninoritas dan teris01asi;

d.anak yang dieksP10itasi secara ckononli danノ atau Seksual:

e. anak  yang  mel■Jadi  kOrban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,
psikoむ,opika,dan zak adiktiflainnya;

f・  anak yang inellJadi korban pornografi;

g.anak dengan HIV/AIDS;

h.anak kOrban penculikan,pettualal■ ,dan/atau perdagangan;

i. anak kOrban kekerasan■ sik dan/atau psikis;

j. anak kol・ban kaahatall seksual;

k.anak kOrban jaringan terorisme;

1. anak penyandang disabilitas;dan

in.anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasa1 19

Sctiap arlak ldalalll pengasul■ an orang tua,罰鍛五,atau phak lain lnal■ a pun

yang bertanggung ja、 vab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan

dari pel‐lakuan:

ia.tliskl‐imirlasi;

b_ eksploitasi,baik ekononlilnaupun seksual;

c. penelantばan;

d.kekttalnan,kekerasan,dan penganiayaan;dan

e. ketidakadilan.
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BAB IH

PENGEMBANGAN KLA

Bagian聰組 tu

11ldikator Kota Layak Analc

Pasa1 20

1ndikatol,KLA terdi」 atasi

a. penguatan kelembagaan;dan

b.klaster.

Pasa1 2 1

Penguatan kelembagaan sebagailnana diFnakSud dalam Pasa1 20 huruf a

tel・diri atas:

a.adanya peraturan perundang― undangan dan kebiiakan untuk pemenuhan

hak dan perlindungan anak;

b.persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak,

terinasuk anggar〔 u■ untuk penguatan kelembagaan;

c. julllllah peraturan perundang― undangan,Iceblakan,progr― dan kegiatan

yang lllendapatkan/1nemperhatikan inasukan/pandangan dari forum

anak dan kelompok anak lainnya;

d.tersedia sulnber dabra manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan FrlaIIlpu

inenerapkan hak anak ke dalarn kebJakan,progranl,dan kegiatan;

e. tcrscdia data anak terpilah menurut jenis kelanlin, umur, dan

kecamatan;

f. keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam pemenuhan

hak dan perlindungan anak;dan

g.keterlibatan dunia usaha dalanl pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasa1 22

Klaster sebagaiinana diinaksud dalaIII Pasa1 20 huruf b dilakukan

berdasarkan:

a.hak sipll dan kebebasan;

b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
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c. l<esehatan dasar dzur kesejahteraan;

d. pendidikan, pemamfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

e. per{indrlugan khusr-rs.

Pasal 23

Klaster hak sipil clan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

hr"rr:uf a memiliki indikator:

a, perser:tase anak yang diregistrasi dan mendapafl<an l(utipan Akta

K,elatrirzur;

b. tersedia fasilitas informasi layak anak;

c. jumlah kelompok anak, tertnasuk Forum Anak, yang ada di kota,

kecarnatan, kelurahan dan Kelurahan ramah anak; dan

d. jumlah kegiatan peningkatan kapasitas forum anak.

Pasal 24

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alter:natif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 kturuf b memiliki indikator:

a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;

b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/kelua-rga yalg memberikan

laya,nan pengasuhal dan perawatan anak;

o. lernbaga kesejahteraan sosial anak; dan

d. tersedia program pengasuhan berkelanjutan.

Pasal 25

I(laster kesehatan dasar clan kesejahteraan sebagaimana dimaksud da-lam

Pasa] 22 huruf c merniliki indikator:

a. angka kematian trayi;

lr. jumlah kasus prevalensr gizi buruk, eizi kurang, tinggi badan tidak sesuai

dengan umur, dan gizi lebih pada tralita;

c. persentase Air Susu lbu eksklusif;

d. persentase Puskesmas dan Rumah sakit Ramah Anak

e. ketersediaan ruaqg laktasi;

15



l  ketersediaan buku kesehatan ibu dan anak;

g. ketersediaan buku rapOrt keschatal■ anak sekolah;

ll.pel・sentase imunisasi dasar lengkap;

i・ jun■lJ■  lembaga yal■ g lnembe五 karl pelayallal■  kesehatal■  reproduksi
renl司a, NAPZA, HIV/AIDS, keschatan jiwa, dan kesehatan bagi anak

dengan disabilitas;

J. persentase  allak  dari  keluarga  IIlislcin  yang  memperoleh  akses

peningkatan kesttahteraan;

k. persel■tase runlal■ tangga dan sek01ah dengan akses air bersih;darl

l. tersedia kaurasan tanpa rokOk.

Pasa1 26

鳳asttr 藤 lltlidin■ , pel■■a■lfraatal■ 聯囃du iua■■g, dal■  ttgiatan budaya
sebagailnalla diinaksud dalaFn PaSa1 22 huruf d inenlilikiil■ dikator:

a.angka pa'tisipasi pendidikan anak usia dini;

b,persentase v/alib belalar pendidikan 12(dua belas)tahun;

c. persentase sekolah ralnah anak;

d.juinlah sekolall yang lnemiliki progralln,sarana dan prasarana pettalanan

anak yang aman ke sek01ah dan dari sekolah;dan

e, tersedia fasilitas untuk kegiatan krё atif dan rekreatif yang ramah anak,di

luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasa1 27

Klaster perlindungan khusus sebagaiFnana diinaksud dalaFn PaSa1 22 huruf e

lnelTliliki indikatori

a.persentase anak dalaln kategori perlindungan khusus yang memperolch

pel等anan;

b.persentase penyelesai〔週■ kasus dengan prOses diversi bagi anak yang

berkonflik dengan hukun■
;

c. adallya mekanisme penangg11langan bencana yang memperhatikan

kepentingan terbaik anak;
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d- persentase anak yang dibebaskan dari trentuk-bentuk pekerjaan terburuk
anak; dan

e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-
anak yang membutuhan perlindungan khusus.

Bagiatt Kedua

Tal■8_lllall Pcnge五 蹴 鉾 n ICLA

Pasa1 28

(1)Tallap〔m pengembal■gall KLA meliputi:

a.perslapan;

b.perellcanaan;

c. pelaksanaani

d.pemantauan;

e.evaluasi;dan

f,  pelaporal■ .

(2)Dala■1l  setiap tal■ apan KLA sebagaimana dilrlaksud  pada a57at

(1) mempertimbangkan pandallgan anak yang diperoleh melalui

konsultasi anak.

Paragraf l

Perslapan

Pasa1 29

Tahapan persiapan sebagailnana diinaksud dalam Pasa1 28響 at(1)huruf a,

terdiri atasi

a. penyusunan dan penetapan lcebiiakan dasar KLA;

b.pembentukan gugus tugas KLA;dan

c, pengulllpularl data dasar.

Pasa1 30

(1)Kebuakall dasar KLA sebagaimana diinaksud dalam Pasa1 29 huruf a

adalall pengaturan kebjakan yang tidak bertentangan dengan peraturan

perurlaa1lg‐ ttrldallgan`
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(2)Kebilakan dasar KLA dalam Huster hak sipil dan kebebasan,meliputi:

a.pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia O(n01)‐ 18(delapan

belas)tahun;

b.peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran lrlelalui upaya aktif dari

pctugas dan pemberian akta kurang dari 30(tiga puluh)hari Sttak

perlllohOnan  sebagailnana diatur dalaln peraturan  perundang―

undan3anら

c. penyediaai■  bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit

Daerah,  Ruinah Sakit swasta,  Puskesmas dan Klinik/Rumah

Bel｀salin;

d.penyediaan fasilitas informasi layak anak;dan

e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau ke10mpOk anak.

(3)I(ebtiakaJ■ dasar KLA dalaln kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif,lneliputi:

a.lcebiiakan dan program dalam rangka penurunan persentase uSia

perka、villan pertama di battrah 18(delapan bёlas)tahun;

b.mendorong l【 eberadaan lenlbaga konsultasi bagi orang tua/keluarga

tel〕 tang pengasuhan dan pera、 vatan anak;dan

c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Ktsaahteraan Sosial

Anak diluar asuhan keluarga.

(4)Kebttakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesttahteraan,

■leliputil

a.kebiiakan dalam rarlgka lnenurunkan angka kematian bayi;

1,.kebJakan dalam ralngka prevalensi glzi burllk, 3zi kurang, tinggl

badan tidak sesuai dengan umur dan gizilebih pada balita;

c. kebiiakan dalanl rangka l■ endorong peningkatan pemberian air susu

ibl」t eksklusif;

d.kebiiakan dttlam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;

e. kebtakan dalall■ rangka peningkatan layanan Puskesmas dan rumah

sakit Ranlah Anak;

f. kebttakan dalarll rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar

lengkap;
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g' kebiiakan clalam mendorong keberadaan lembaga yang memberikan
pelayanan kesehatan reproduksi rernaja, NApzA, HIV/AIDS,
I(esehatan Jiwa dan Kesehatan bagi anak clengan disabilitas;

h' kebifakan dalanr rangka rneningkatkan jumlah anak dari keluarga
miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;

i. kebijakan dalam rangka peningkatan persentase rumah tangga yang
mendapatkan akses air bersih; dan

j. I<ebiiakan, pengaturan dan penetapan kawasan dilarang merokok.

(5, Kebi'iakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu
luang, dan kegiatan budaya, meliputi:

a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendiclikan

anak usia dini;

b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar
pendidikan 12 (dr-ra belas) tahun;

c. kebijakan sel<nlah ramah anak;

d. pen-yediaan sekolah inklusi;

e. kebijakan dalarn rangka menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif

clan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah; dan

f. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke

sekolah, zofla aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah

rnemilliki program, sarana, dan prasara-na perjalanan afiran anak ke

Bekolah dan riari sekolah.

(6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:

a. ketrijakan dalam rangka anak dalam kategori perlindtrngan khusus

yang mendapat layanan;

b. kebijakan dalarn rangka penyelesaian kasus dengan proses diversi

bagi. anak yang Lrerkonflik dengan hukum;

c. kebijakan clalam rangka mekanisme penanggulangan bencana yang

memperhatjkan kepentingan terbaik anak;

d. kebiiakan dalarn rangka menjamin anak trebas dari bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk anak; clan

e. kebi.jakan dalam tersedianya fasilitas berupa selter/tempat sebagai
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perlindungan bagi anak_anak yang membutuhan perlindungan

khusus.

R潔J31

(1)Penlbentukan Gugus Tugas KLA sebagaiinana diinaksud dalaFn PaSa1 29

htiruf b ditetapkan oleh Wali Kota.

(2}Gugus Tugas KLA sebagaimana dilnaksud pada ayat(1)adalah lembaga

koordinatif yang anggotanya terdiri atas:

a.unsur eksekutit legiSlatif,dan yudikatif yang inembidangi anak;

b.■ 1■sllr perttrllan til■ _i;

c.unsur organisasi non― penlerintah;

d.unsur organisasi kepemudaan;

e.unsur dunla usaha;

f. unsur orallg tua dan keluarga;dan

g.unsur Forum Anak atau nama lail■ yal■ g stteniS.

(3)Gugus tugas KLA sebag〔 通mana dilnよ sud pada ttat(1)diketuai oleh

Kepala Perangkat]Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan

Daerah   untuk  menJalankan  koordinasi  dalaln   perencanaan

pcngelnbttlga■ KIA.

(4)Gugus tugas KLA bertanggungiawab dalaln llengawali dall trlengawal

pengembangan KLA.

(5)TugaS pokok Gugus Tugas KLA adalah:

a.mengoordinasikan upaya pengembangan KLA;

b.lnellyusun RAD KLA;

c_ melaksanakan sosi〔 ユisasl, advokasi dan komunttasi pengembangan

KLA;

d.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebtakan, prograrn

dall kegiatan dalaln RAD KLA;

e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan

kebJakarl,program dan kegiatall dalarn RAD KLA;dan

f. llnelllbuat laporan kepada Wali Kota.
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(6)Dalam   rangka   mendukung   tugasnya,   Gugus   Tugas   KLA

mellyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keblakan, program,

dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

b.lnelaksanakan kebJakan,program,dan kegiatan sesuai dengan RAD

KLA;

c.inelllbina dan inelalcsanakan hubungan ketta sama dengan pelaksana

pengembangan KLA di tingkat kecamatall dan kelurahan dalam

perencanaan,penganggaran,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,dan

pelapOFall pelttζ sanaan 13eltLgttnbangan]KLA di tingkat ltecam[遣 an dan

kclurahan.

(7)Pemerintah Daerah dapat rnettalin kettasama kelembagaan dalan■ rangka

pel■bentukan.Gugu's Tugas KLA:sesuai dengan peraturan perundang―

undallgan.

(8)Pelnerintah Daerah dapat inendayagunakan wadah ata11 lembaga terkait

yang StLdtth ada wbelumnya untuk bcrねnggullg ja、 vab oan mel■Jalankan

tugas serta flingsi sebagailrlana diinaksud pada ayat(4),ayat(5)dian ayat

(6).

(9)Kc缶1ltu騨■ lcbih la巧ut lllCngellai ougus ■13as Kνゝ d慧tur dahlll

Peraturan Wali Kota.

Pasa1 32

(1)Pengulnpulan data dasar sebagairrlana dirnaksud dalam Pasa1 29 huruf c,

adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak― anak di Daerah,

paling sedil■it data yang diiabarkan berdasarkan lndikator KLA.

(2)Data sebagairnana dirnaksud pada ayat(1)dapat diperoleh dari Perangkat

Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang diSusun sectta

berkala dan berkesinalnbungan.

(3)Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

a.menentukan fokus program;

b.lnenyusun kegiatan prioritasi

c. lnelihat sebran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah

terkait;dan
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d. menentukan lokasi percontohan.

Paragraf 2

Peren,ganaant

Pasal 33

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

huruf b dilaksanakan dengan:

a. penyusunan RAD KI-A;

b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pemtrangunan Jangka
Menengah Daerah;

c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

e. pernasr:kan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran

Perangkat Daerah.

(2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkarr

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 34

(1) Tahapan Pelaksanaa-n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

huruf c didasarkan pada RAD KLA.

(2) Gugns Tugas rnemobilisasi semua sutnber daya, baik yang ada di

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana,

menyelururh, dan berkelanjutan.

Pttgraf 4

Pemantatlan

Pasa1 35

(1)Tahapan pernantauan sebagaiinana diinaksud dalarn Pasa1 28 ayat(1)

hul・uf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk inengetahui

perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengen■ bangan KLA sesuai
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dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input,
output dan kemajuan target pencapaian yang henclak dicapai unt,k
memenuhi seluruh lndikator KLA.

(3) Pernantauan dilakukan secara berkala pacla tingkat kecama.tan,
kelurahan sampai derrgan tingkat Ruktrn Tetangga.

(4) I(etentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

l■alll疑姿粕ご5

Evaluasi

Pasa1 36

(1)Evaluasi sebagaimttla dimaksud dalam Pasa1 28(vat(1)huruf e,

dilakukan untuk lnenilai hasil pelaksanaan pengembangan`LA.

(2)Evaluasi sebagaiinana diinaksud pada ayat(1)lneliputi penilaian terhadap

kcseluruhan proses yang dilakukan dalatn rangka pencapaian seluruh

lndikator KL/t.

(3)Evaluasi dilaksanan setiap tahun, mulal dari tingkat KecaFnatan,

Kelurahan sainpai dengal■ tingkat Rukun Tetangga,

(4)Evaluasi dilakukan olch Gugus Tugas KLA.

(5)Ketentuan lebih lalttut lnengenai evaluasi KLA diatur dalaFn Peraturan

Wali Kota.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 37

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f
clilal<ukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepad,a

Wali Kota.

(2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada

Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
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BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Bagian I無,saitt

Pernerintah Daerah

Pasa1 38

(1)Tanggung jawab Pemenntah Daerah dalam upaya lFl(刃颯期udkan KLA
adalal■ :

a.mengel■■bangkan keb」akan dan produk hukum daerah yang
mendukung pellllenuhan hak anak;

b.n■engalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;

c,■■ettgalokasikal■ a嘔 釘 an untuk penglJaねn kelel■ba_gentl;

d.■lelibatklan Fortlnl Anak dan/atau ke10mpok anak lainnya dalam

penyusunan kebiiakan dan produk hulctln■  daerah yang terkait

dengan l■ ak anak;

e. ■leningkatan  kapasitas  aparat Perangkat  Daerah  terkait  dan

pemangku k〕pentingarl dalaln ranglra implementasi hukum,

kebiiakan, prograrn dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak

anak;

f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelanlin, umur dan

kecamatal■
;

g. lnellganalisis situasi dan kondisi anak di daeral■ ;dan

h.IIlelibatkan lembaga inasyarakat dan dunia usal■ a dalaln pemenuhan

hak al■ak.

(2)Penlerintall Daerah bertanggungiawab melaksanakan kettasalna dengan

daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih

tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Bagian Kedua

Orarlg Tua

Pasa1 39

Sctiap ol'ang tua inempunyaitanggungja、 vab terhadap anal【nya untuk:
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a  lll e■lJaga kesehatan anak da■ l lnera、 vat anak se」 ak dalalll kandungan;

b.n■ ellg■lsahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang

inengancalll kelangsungan hidup dan/atau ineniinbulkan kecacatal■
;

C. ll■ en〕 besarkan,lnengasuh,dal1 11lendidik anaknya sampai anak itu kawin

atatl berusia 18(delapan belas)tahun;

(1.merrlbiFnbing anaknya dalam beribadal■
, berpikir dan berekspresi sesuai

del■ gan tingi(at kecerdasan dan usianya;

e, l■telnberikarl kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk

inen〕peroleh pendidikan;

f. Jllenurl〕 buhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

llninatnya;dall

g. lmencegah teljadinya perka、 vinan pada usia anak― anak.

Pasa1 40

Dalain l)al orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau

kalヽel]a  stlatu  sebab tidak dapat rrlelaksanakan tanggung ja、
vabl■ya

sebagailnatla dill■ aksud dalan Pasa1 39 dapat berahh kepada keluarga,yang

dilalζsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang― undangan.

Bagian Ketiga

Keluarga

Pasal 41

ccetjap keiuarga mempllnyai tanggung jawab terhadap anak untuk:

a. menyelenggarakal perlindungan anak;

b. rrerrjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak rlalam kandungan;

c. peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40;

d. rnenjamin perlinclungan anak clalam memeluk agamanya;

e. tllelrgl-l-satrakan aga!: anak yang lahir terhindar dari pen5zsjp-i1 )'ar1g
merlgancatn kelangsungan hidup dan/atau menimbulkzur kecacatan; dan

f. tnenrberikan kesernpatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
nrernperoleh pendidikan.
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Bagian I(eempat

Masyarakat

Pasai 42

(l) Masvarakat bertanggung jawab terhaclap penyelenggaraan perlinclungan
anak.

(2) Peran mas-yarakat clalarn penyelenggaraan perlinclungan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. penga\Masan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan
anak;

c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agaman1/a;

d. adanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;

e. men.yedial<an dan memfasilitasi upaya kesehatan ba.gi ibu tlan anak
bersama-sama dengan pemerintah Daerah;

f. ikut memberikan biaya pendiclikan dan/atau cuma-cuma atau
pelavanan khusus tragi anak dari keluarga kurang mampu atau
miskin;

g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
perneliharaan dan perawatan anak terlantar;

h. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan
per'lindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

i. aktif dalam pengtrapusan eksploitasi terhadap anak lsecara ekonomi
clan/atau seksual;

j. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi
korba.n penyalahgtrnaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;

k. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik
clan/at.au psikis; dan
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l. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA

dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bag面 聰 liina

Dunla Usaha

Pasa1 43

(1)Dunia usaha bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan anak.

(2)Tallggung jawab dunia usaha sebagailllana diinaksud pada ayat(1)

dilaksanakan dengan:

a. nlenghindari pelanggaran hak anak serta IIlenangani darrlpak buruk

dari setiap usahanya;

b.Inenyediakan fasilitas ruang laktasi bagi peketta perempuan yang

menyusui;

c.memberikan hak kepada peketta perempuan seSuai dengan peraturan

perundangan―undangan;

d.tidak mempekettakal■ al■ak dalarrl pekettaan yang membahayakan

keschatan,keselalllat〔 道l dan inoral anak;

e.mel■」rarrlin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

f. Inendulcung hak anak melalui berbagai produk dan jaSa yang

dihasilkan;

g. menggunakan  pemasaran  dan  iklan  yang  menghormati  dan

mendukung hak anak;

h.tindalcan sukarela untuk memttukan dan■ ■empromosikarl hak anak;

1. llnellyerliakan ねsilitas 佳〕t・Inarlap petrlenuhan l■ ak anak dalam

penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup bagi

dunia usaha besar;dan

J. mengalokasikan anggttan tanggung jawab SOSial dan lingkungan

perusal・laan untuk lnendukung progarn penyelenggaraan KLA.

Pasa1 44

0壼a_in l■ al ttgiat〔通l■lSaha bёおegmenねsi anak,pelakLl uSaha雨、 ib lnlenaati

ketelltuarl peraturan perundang― undangan.
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Bagian Keenam

Peran Serta Pers Dan Media Ramah Anak

Pasal 45

Peran serta rnedia massa:

a. lnemperhatikan serta mematuhi norma di masyarakat sesuai Undang-
tJndang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan
dengan anak;

b. rnelinclungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak
mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan

c. menjaga nilai Suku Agama Ras dan Antargolongan dalam penyiaran,

penarnpilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam

rnasyarakat.

Bagian Ketttuh

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Ptta1 46

Peran sel「ta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan

Lcnlbaga Lalnnya:

a. turut inenga、 vasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya

KL/1;dan

b. mensosialisasikan dan llllengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB V

PENDANAAN

Pa駁凱47

Pendanaan dalanl rangka pengembangan KLA bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah;

b.Bantuan Pelnerinttth Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;dan

c. Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang―undanga黎 .
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BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Fasal.4B

(1) Sekoiah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan dunia
Llsaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana climaksud clalam pasal B

ayat (21, Pasal 10 ayat (2) huruf b Pasal 43 ayat (2), dikenakan sanksi
administralif trerupa:

a. peringatan tertulis;

b. per:rghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin usaha.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VH

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa1 49

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemedntah

IDaerah  diberi  wewenang  khusus  untuk melakukan penyidikan

terhadap         pelanggaran         Peraturarl          Dacrah

ll■l sesllai dellgan puanlltll pttndttgrundangal■ .

(2)We、アellang penyidik sebagaiinana dilnaksud pada ayat(1)adalah:

a. lllenerilna laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;

b.melakukan tindakan pertanla dan peme五 ksaan di tempat kttadial■
;

c.Inel■ylir111l berhenti seseorang dan memeriksa tanda penrnal diri

tersangka;

d.melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Hlengmbil sidikjari dan lnemotret seseorang;
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f. lnemanggi1 0rang untuk didengar atau dipe五 ksa sebagai tersangka

atau saksil

g.mendatangkan seOrang ahli dala■ ■hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

11. Inengadakan penghentian penyidikan setelah IIlendapat petuttuk dari

Penyidik PoLRI bahwa tidak terdapat cukup buktt atau peristiwa

tersebllt bukan n■ erupakan tindak pidana dan selattutl■ ya melalui

penyidik inelllberitahukan hal tersebut kёpada Penuntut umun■
,

tel,sangka atau keluarganya;dan

i. rlltengadakan  tindakan  lain  menurut  hukulrl  yang  dapat

clilpertanggungiawabkan。

(3)Penyidik Sebagailnana  diinaksud  pada  ayat (1) memberitahukan

diinulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umunl nlelalui Pttabat Penyldik Polisi Negara Republik

lndonesia,sesuai ketentuan peraturan perundang― undangan.

BAB VIII

I(ETENTUAN PIDANA

Fasal 5O

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Pasal 43 ayat (2) huruf d, dan Pasal 44 dipidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX

I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pemenuhan kenqjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal

I O ayat (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (2) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun

setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai trerlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Bontang.

30 November 2017

Diundangkan cli

paria ta.nggal 3O

Bontang
Novernber 2017

Pit.SEKRET DAERAH KOTA BONTANG,
:

ARTAHNAN
lノEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG,PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG,PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(8/100/201′ 7)

Ditetapkan di Bontang
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