
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TTMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2i,
Pasa.l 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal I ayat (4), Pasal 11
ayat (2), Pasal 12 ayat @], Pasal 13 ayat (7J, Pasal 14 ayat
19), Pasa.l 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7), Pasai 18 ayat (6),
Pasa-l 19 ayat (6), Pasal 20 ayat l7l, Pasal 23 ayat (6), Pasal
24 ayat l5]', Pasal 26 ayat {3), Pasal 27 ayat (4l., Pasal 28
ayat (5), Pasal 30 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Sistem Perlindungan Anak;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor
l, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

3. Undang-Undang Nomor rt Tahun t979 tentang
Kesejahteraan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3143);

4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan LembaJan Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Iambaran Negara Republik Indonesia
"fahun 2OO2 Nomor lO9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,el





Tambahal Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor
427O)l

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik lndonesia
]'ahun 2003 Nomor 39, Tambaian Ifmbamn Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 7+ Tahun 2008 tentang
Keterbukaar lnformasi Publik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 37 Talun 2008 tentang
Ombudsmar Republik Indonesia (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 139, Tambatan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi
(I,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lemba.ran Nega-ra Republik lndonesia
Nomor 5062);

12. Undang-Undarg Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaJa Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lrmbararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubai dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, "fambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal
Pemerintalan Daera-h (kmbaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, l'ambahan Lembaran
Negara Republik Indoensia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusar Pemerintahal Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeral
Kabupaten/Kota (Lemba.ran Negal:a Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47371;

16. Keputusar Presiden Nomor 33 Tahun
Pengesahan Konvensi Hak Anak;

1990 tentang

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Nomor 4
Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selata-n Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatal
Nomor 27ll; !





18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Irmba,rar
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 82);

20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintai Kabupaten Luwu Timur {Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor I 1);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1 Pemerintahan Daerah adzr-la-h pen)'elenggaraEn urusitn pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakjrat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengar prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia
sebagaima-na dimaksud dalam Undang-Undang Dasa-r Negara Republik
Indonesia Taiun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenalgar daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

4. Bupali adalah Bupati Luwu Timur.

5. Masya-ralat adalai seluruh pihak, baik warga Negara, penduduk
maupun orang perseorangan, kelompok, dunia usaia dan badan
hukum.

6. Satua! Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan
unit kerja adalah SKPD dan unit ke{a yang terkait dengan
penyelenggaraan sistem perlindungan anal<.

7. Instansi dan lembaga terkait ada-la-h lembaga vertikal dan lembaga
pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem
perlindungan anak.

8. Rencala Aksi Daerah ada-lai pedomarl atau acuan bagi semua pihat
yarg terkait dengan penyelengga-raan sistem perlindungan anal ya-rtg
memuat norma, struktur, dan prosedur.

9. Organisasi masya.ralat adalah organisasi yang didirikan dengan
sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan
kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesaluan Republik Indonesia. A,,l





10. L€mbaga Pembinaa-n Khusus Ana-k selanjutnya disingkat LPL:A adalah
lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananva.

11. L€mbaga Penempatan Anak Sementa-ra selaljutnya disingkat LPAS
adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan
berlangsung.

12. Perlindungan aria-k adalah segala kegiatan untuk menjanin dan
melindungi anak dan hat-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan ma.rtabat kemanusiaal, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

13. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak
dalam situasi darurat, anal< yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyala-hgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban
penculika!, penjualan, perdagangan, alak korbal kekerasan baik ltsik
dan/atau mental, ana-k berkebutuhan khusus, dan anak korban
perlakuan salah dan penela-ntara-n.

14. Sistem perlindungal anak adalah suatu kesatuan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungiawaban yang dilalukan oleh
Pemerintah Daeral, , Instansi dan lembaga yang terkait, masyamkat,
keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak
dan keluarga, peradilan arak, perubahan perilaku, yang didukung oleh
data darl informasi serta hukum dan kebijakaa, untuk menciptakan
tingkungan proteksi aga-r anak terhindar dari segala bentuk kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelarta.ran, demi terwujudnya anak
lndonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejaltera.

15. Intervensi primer adalah semua largkah yang diambil pemerintah untuk
mencegah teladinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan
anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam
situasi da-rurat.

16. Intervensi sekunder adalah semua langkah yalg diambil pemerintah
pada kelua-rga dan anak-alak ysng beresiko, dilakukan dengan
mengubal keadaan sebelum perilaku kekerasan, eksploitasi, pertakuan
salah dar penelanta.ran menimbulkan dampak buruk secara nyata
terhadap anak-anak.

17. Intervensi tersier adalai semua langkah yang diambit pemerintah dan
masyarakat dalam menangali alak yang telah mengalami kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi
kchidupan anak termasuk anal< yarg berhadapan dengan hukum dan
anak dalam situasi darurat.

18. Kesejahteraan anak dan keluarya adalah keseluruhal proses untuk
menjamin terpenuhinya hak,hak anak dalam pengasuhan,
kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi a-nal<
mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengar
layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dar jaringan
pengaman sosial.

19. Peradilan Anat adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anal<
yarg berhadapan dengan hukum yang dimulai da-ri tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menja.lari pidana.

20. Perubaian perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non r,verbal atau hsik, keputusan, kebijatan, dan praktik-praktit aari4





individu, kelomp<.rk dan institusi pemerintah, pemerintah daeral,
masyarakat, orang tua dan keluarga.

21. Data dan informasi perlindungzur anak adalah satu rangkaian proses
rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, ana.tisa, dan interpretasi
data dalam perencanazrn, pelaksanaan dan evaluasi program
perlindungan anak.

22. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilal<u sosial dart
ditegakkan oleh institusi.

23. Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan atau untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka
penyelengga.raan sistem perlindungan anak.

24. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
diLindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masya-ratat,
pemerintai, dan negara.

25. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

26. Ar,ak berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalail
arlak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana
maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.

27. Anak berkebutuhan khusus adalah anal< yang mengalami keterbatasan/
keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional
yang berpengaruh secara signifikal dalam proses pertumbuhan atau
perkembangarr dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia
dengalnya.

28. Anak dari kelompok minoritas darl terisolasi adalal anat dari kelompok
individu yang tidak dominan dengar ciri khas bangsa, suku bangsa,
agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk,
atau jumlahnya lebih kecil dibandingkar dengan jumlah penduduk
lainnya dari daerai/negara yang bersangkutan dan memiliki
karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yarg berbeda dar secara
implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada
pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.

29. Ana-k dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, arak
korban kerusuhan, anal( korban bencana alam dan anak dalam situasi
konflik bersenjata.

30. Anak yang diperdagangkan (traflking) adalah anak yang direkmt,
diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang
anak dengan ca.ra ancainan kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikar, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, baik yang dila-kukan di dalam negara maupun
antamegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengal<ibatkan anak
tereksploitasi.

31. Kekerasan terhadap ana]< adalah segala bentuk tindakan/perlakuan
menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual,
penelanta,rar, eksploitasi seksua_l komersial atau pun eksptoitasi
lainnya, yang menga.kibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial
terhadap kesehatan anal, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembar.rg
atau martabat anak.

32. Eksploitasi adalai tindakan atau perbuatan memperalat,
memanfaatkan, atau memeras anal< untuk memperoleh keuntungan
prihadi, keluaJga. atau Eolongan. Q





33. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh
sekaual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan
keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan
pencabulan.

34. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak vang akibat-
akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anal, baik
seca-ra lisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu
kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik,
maupun mental.

35. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang
bertanggung jawab atas aflak pada kebutuhan mereka baik fisik
maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian
dan penelantaran pada pendidikan arak, pengabaian pada
pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi,
pengabaian pada penyediaan perumahan, dart pengabaian pada kondisi
keamanan dan kenyamanal,

36. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
tain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan
bukan pembalasan.

37. Diversi adalai suatu pengalihan penyelesaian perkara anal< dari proses
peradilaa pidana ke proses di luar peradilan pidana.

38. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu
tiri, atau ayah danlatau ibu angkat.

39. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga
yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan alak yalg
bersifat sementara, tidal< terikat dalam hubungar pengangkatan anak.

40. Kelua,rga ada]ah unit terkecil dalam masya-ratat yang terdiri atas suami
istri, atau suami istri dan anatnya, atau ayah dan anaknya, atau ibu
dal alaknya, atau kelua-rga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.

41. WaIi adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

42- Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk seba€ai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang
perseoraflgan kecuali orang tua.

43. Pekeia sosia.l adalah sumberdaya manusia yang terdiri dad tenaga
kesejaiteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial dan
penyuluh sosial.

44. Pengasuhan ada_lah upaya untuk mendapatkan kebutuhan al<an kasih
sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan
berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dil&sanakan oleh
orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, oruurg tua angkat, wali
serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.

45. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan
dilakukan oleh orang tua asuh, wa.li,
pengasuhan yang berbasis keluarga. /

berbasis keluarga yang
orang tua angkat, atau





Bagian Kesatu

Tata cara pelal<sa-naan ketentuan Wewena-ng Pemerintah Daerah

Pasal 2

Pclaksanaan kewenalgan Pcmerintah Dacrah meliputi:

a. perencanaan kebijaka! dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan
perlindungan anak tertuang dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD
berbasis data:

b. penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak
tertuang dalam RKA SKPD, DPA dan APBD;

c. peningkatan kapasitas aparatur perencana program terkait Hak Anak
dan Perlindungan Anak kepada 19 SKPD/Unit kerja terkait dilakukan
melalui workshop, pelatihan dan technical assistance oleh instansi
terkait;

d. mengintegrasikan hak anak dan perlindungan anak dalam program
dan kegiatan SKPD/Unit ke{a terkait dalam mewujudkar
kesejahteraan dan perlindungan anal<;

e. evaluasi kebijakan dal program pembangunan dilakukan dengart
menggunalan analisis govemment indicator framework (GIF), Analisis
situasi ibu ana.k (ASLc) oleh instansi terkait;

f. melal<ukan koordinasi dengan 30 SKPD termasuk instansi vertikal
melalui pertemuan secara berkala;

g. fasilitasi penyelenggaran slrstem perlindungar anak melalui :

1. pengembargal model desa/kelurahan;dan

2. stimulan.

h. pembimbingan dan konseling/asistensi/konsultasi dilakukan untuk
menjamin hal< dan perlindungan anak agar terintegmsi dalam program
dan kegiatan baik dalam lingkup daerah;

i. pengawasal penyelenggaraan sistem perlindungan anak dilakukan
secara berkala sekali setiap tahun oleh SKPD atau unit keqa yang
membidangi pengawasan;dan

j. Petaksanaan sistem perlindungan ana-k dilaporkan oleh 30 SKPD/unit
keria terkail kepada Bupari.

Bagian Kedua

Tata cara penyelenggaraan Kewajiban
dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 3

Kewajiban pemerintah daerah dilaksarakan melalui:
a. penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang mengintegrasikan hal<

alak dan perlindungan anal<;

b. menyediakan SDM terlatih yang memiliki pengetahuan tentang hak anak
dan perlindungan anak sesuai bidang profesi masing-masing (peksos
anak, konselor, para.tegal, tenaga medis;

c. mengimplementasikan SPM bidang layanan terpadu dan menyusun SOp
sistem perlindungan anak;

d. menjamin kemuda-han alses layarlarr pemenuhal hak-hak sipil darr
kebebasan, kesehatan, pendidikan, kesejaiteraan aasar ; 
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e. menyediakan software dan instrument pendataan, melakukan kompilasi,
mengolah dan menganalisis data sebagai baseline menyusun program dan
kegiatan;dan

f. mengembangkal model perlindungan anak berbasis keluarga dan
komunitas.

Bagian Ketiga

Tata cara pcla]{siinaixr kctentuan Peran Masyarakat

Pasal 4

a. koordinasi dilakukan mela.lui pertemuan berkala dan pemerintah daerah,
mengembangkan model restorative justice melalui jalur informal di tingkat
Pemerintahan Desa/Kelurahan;

b- membangun kesada-ra-n masyaral<at tentang kesejahteraan dall
perlindungarr anak melalui diskusi komunitas da! kampalye;

c. membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan system
perlindungan anak berbasis komunitas;

d. menyediakan layan.rn/posko pengaduan berbasis komunitas di tingkat
desa/kelurahan, menyiapkan instrument terkait deteksi dini (kekerasarr,
eksploitasi, perlakuan salah, penelanta.ran, ABH);

e. menyediatal lembaga layanan sosial arak dal keluarga (LK3);

f. mensinergikan lembaga layanan keluarga pada instansi vertikal;dan
g. memfasilitasi da! memastikan keterlibatan masyara-kat baik berupa dana

dan atau barang dan atau jasa dalam pelaksanaan system perlindungan
anak sesuai kemampuart daerah.

Bagian Keempat

Tata cara pelal<sanaan Tanggung Jawab Ora-ng Tua

Pasal 5

Sosialisasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan :

a. sosialisasi sistem perlindungal anak ditujukal kepada orang tua baik
secara perkelompok.

b. Bupati mela-lui SKPD dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi melalui
Penyuluhan, tudang sipulung, seminar, lokakarjra maupun workshop.

c.jika. dibutuhka! Bupati dapat mengikutkan kelompok kader pelopor
perlindungan anak (desa/kelurahan) dalam kegiatan:
l. pelatihan parenting skill;
2. pelatihan deteksi dini anak korban kekerasan berbasis komunitas;
3, pembentukan desa/kclurahan r;rmah arlat berbasis komunitas;
4. pos pengaduan di tingkat desa/kelurahan;
5. pembuatan video documcnter tentang hak dan perlindungan anak

sebagai bahan kampanye;dan
6. leaflet/booklet/stiker tentang kekerasan terhadap anak.

Pasal 6
Penyelenggaraan intervensi (primer, sekunder, ter
Rencana Aksi Daerah. (,

sier) dilaksanakar mclalui



Bagian Kelima

Rencana Aksi Daerah Intervensi primer pada Kesejahteraan Sosial
dan keluarga

Pasal 7

Rencana Aksi Daerai dalam lntervensi primer pada Kesejahteraan Sosial
dan keluarga diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-unda,ngan.

Bagian Keenam

Rencana Aksi Daemh intervensi sekunder pada Kesejahteraan Sosia1
dan keluarga

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi sekunder pada Kesejahteraan Sosial
dar keluarga diatur tersendiri berdasa.rkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Rencana Aksi Daeral inter-vensi tersier pada Kesejallteraan Sosia.l
dal keluarga

Pasal I
Rencana Aksi Daerah dalam lntervensi tersier pada Keseja-trteraa,n Sosial dan
keluarga diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundalg-undangan..

Bagian Kedelapan

Rencana Aksi Daerah interucnsi primer pcradilaa anak
Pasal lO

Rcncana Aksi Daerah da.lam Inte.rvensi primer peradilan ana_k diatur
tersendiri berdasarkan peraturan perundalg-undangan.

Bagian Kesembilan

Rencana Aksi Daerah intervensi sekunder peradilar anak
Pasal 11

Rencana Aksi Daerah dalam Intervensi sekunder peradilan anal< diatur
tersendiri berdasarkan perturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Fasilitasi

Pasal 12
(1) Bupati menfasilitasi penyediaan layanan berdasarkan SOp SKPD terkait.
(2) SOP SKPD sebagaimana dimal<sud pada ayat 1 meliputi:

a. penyediaan layanan bantuan hukum secara cuma_cuma;
b. penyediaan layanan bantuan pendidikan secara cuma-cuma;
c. penyediaai layanzur bantuan kesehatal secara cuma_cuma;
d. penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilal pada LPASyang tersedia dan telah disediakan oleh pemerinta'h;

e. penempalan anak yang menjalani masa pemidanaan pada LpKA yargtersedia darr telah disediakan oleh Pemerintal 
,





BAB tI

TATA CARA INTEGRASI PERUBAIIAN PERILAKU

Pasal 14

Bupati dalam melakukan pengintegrasian perubahar perilaku dilakukar
dengan:

a. Sasaran

1. SKPD dan unit keda;

2. tnstansi dar lembaga lain ;

3. Organisasi masyarakau

4. Kelompok kerja lainnya;dan

5. Kelua-rga.

b. Tujuan:

1. peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penyadaran sikap tentang
sistem perlindungan arlak:

2. perubahan cara bertindak diwujudkal dalam kebijakan, program dan
kegiatan;

3. perubahan perilaku aparat penegak hukum dir:r'ujudkan dalam
penalganan kasus anak dalam proses hukum;

4. pengembangan kebijakan dalam penvelenggaraan program konseling
bagi orang tua;

5. kesadaran untuk pengembangan data tentang kondisi dan situasi
ana.k;

6. perubalan perilaku Pada keluarga dapat diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari;

7. perubaian perilaku pada huruf a, b, c, d dan e disesuaikan dengan
kebijal<an program dan kegiatan masing-masing institusi.

c. Media

1. Komunikasi, Inlormasi dan Edukasi;dan

2. Perubahan perilaku aparat penegak hukum sebaga.imana dimaksud
pada ayat 2 huruf c dilakukan dengan mengikutsertal<an dalam
pelatihan

Bagian Kesatu

PenJrusunan serta pengkoordinasia:r data dan informasi perlindungan anal<

Pasal 13

SKPD terkait melakukan pengkordinasial data da,n informasi dengajt:

a. melakukan pendokumentasian Data dan Informasi dalam bentuk Data
base tentang Perlindungan Anat.

b. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke
unit kerja yang membidalgl perencanaan pembangunaa daerah

c. data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dianalis dan digunakan
untuk:
l. intervensi Primer,intervensi sekunder da-n intervensi tersier;

2. memberi kejelasan tentang penyebab karateristik dan kecenderungan
permasalahan pertindungan anak;

3. perencalaal kebUakan dal program perlindungan anak;
\





4. pengalokasian angga,ran untuk program perlindungan anak;dan

5. monitoring dan evaluasi peyelcnggaraan program perlindungan ala](.

BAB III

Tata ca.ra evaluasi darl Pelaporarl
Bagian kesatu

Evaluasi

Pasal 14

Bupati melakukarl evaluasi dengan cara:

a. SKPD/Unit keda yang membidangi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dengan
membentuk tim evaluator yang ditetapkan oleh Bupati.

b. Tim evaluator melakukan evaluasi berdasarkan indikator pencapaiarn
penyelenggaraan sistem perlindungan anak kepada SKPD/unit kerja da-n
masya.rakat.

c. Iiasil evaluasi dipa-ripurnal<an mela.lui Rapat Koordinasi dan konsolidasi.

d. Hasil evaluasi menjadi input bagi tim pengawasan.

e. SKPD/Unit kcrja yg mcmbidangi pembcrdayaan pcrempuan dan
perlindungan anak memberikan rervard kepada SKPD yanB mencapai
standar indikator Sistem perlindungan anak.

Bagian kedua

Laporan

Pasal 15

SKPD membuat laporan dengan cara:

a. Setiap SKPD/Unit kerja terkait menyampaikan laporan penyelenggaraan
system perlindungan anak berdasarkan rencana aksi daerahnya secara
berkala setiap 6 bulan

b. SIGD/Unit yang membidangi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak mengkompilasi laporan dan disampaikan kepada
Bupati untuk diteruskan kepada Gubemur dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anal<;

c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam a,yat 2 dijadikan bahan dalam
melakukan evaluasi penyelenggaraan system perlindungan anat.

d. SKPD/Unit yang membidaigi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan_ arak mempublikasi laporan pencapaia-n penyelenggaraan
sistem perlindungan anak melalui .. u.rcbsite, media etak dan-elekt;nik.

BAB IV

Koordinasi pembinaan dalr pengawasan

Bagirm kesatu

Koordinasi

Pasal 16
Rapat koordinasi dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
SPn dapat dijal<u kan dalam benluk rapat:
(1) Rapat koordinasi dapat dilakukan oleh masing_masing:

ll
a. B!.Jpalii L)l

1





b. SKPD atau unit kerja;

c. Instansi dan lembaga lain ;

d. Organisasi masyamkat; dan

e. Kelompok kerja lainnYa

{21 Hasil rapat koordinasi dilaporkan kepada SKPD yang membida-ngi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator
pelaporan.

Bagian kedua

Tata cara pembinaan

Pasal 17

Bupati melalukan pembinaaan untuk meningkatkan kualitas interv€nsi
yang dila-kukal setiap SKPD/Unit KeI]a terkait kepada masing-masing
mitranya dem Kabupaten/kota da.l.rn bentuk:

a. pendampingan masing-masing mitra dalam mela-l<ukan intervensi

b. memfasilitasi kegiatan pelatihan, Bimtek, konsultasi;

c. melakukan mediasi antar instansi dan lembaga lainnya yang terkait
dengar system perlindungan anak;

d. pemodelan kegiatan/ piloting program;dan

e. penyediaan ivadah pembelajaraan bersama untuk praktek terbaik dan
pemba-ruan dan perubahan.

Ba€dan ketiga

Pengawasan

Pasal 18

a. SKPD/Unit keda yang membidangi pengawasa[ melakukan pengawasan
penyelengga.raan intervensi sitem perlindungan anal< sesuai rencana yang
telah ditetapkan.

b. Tim pengawas menggunakar hasil eva.luasi dan laporan da,ri seluruh
penyelenggara sistem perlindungan anak.

c. Pengawasan dilakukal dengan berdasar pada mekanisme pengawasan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Pengawasan juga dapat dilakukan apabila ada laporan masyarakat yang
dapat dipertanggungiawabkan mela-lui klarifikasi dan verifikasi di
lapangarl.

BAB V

TATA CARA PEMBERTAN PENGHARGAAN

Pasal 1g

Pemberian penghargaan diltrkukarl berdasarkan hasil evaluasi yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati yang diberikan kepada;

a. masyarakat atau lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan system perlindungan anak;dan/atau

b. Pemberian pengha.rgaan dengan ca.ra diberikan setiap tahun,
dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak nasional dan internasional. 
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BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 2O

{1) Pemberiaa sanksi berdasarkar laporan hasil pemeriksaan dari tim
Pengawas yang diserahkan kepada Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2J Lembaga yang diberi salksi adalah lembaga yang menggunal<an darta
APBD dan non APBD dalam penyelenggaraan sistem perlindungan ,rnal<.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalalr Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur

E

Ditetapkan di Malili
pada tanggal l2 Maret 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HAT"IA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 Marex 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 6
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