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bang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
maka perlu pengintegrasian dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan 
Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Dunia Usaha, 
Masyarakat, Lingkungan Keluarga dalam Pemenuhan Hak 
Anak di Kota Kendari;

b. bahwa melalui Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan 
yang terintegrasi, maka dipandang perlu membuat langkah- 
langkah konkrit dalam Pemenuhan Hak Anak yang harus 
dilakukan oleh SKPD terkait melalui Gugus Tugas Kota Layak 
Anak, BUMN, BUMD, Swasta, Dunia Usaha, Masyarakat, 
Lingkungan Keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan 
Peraturan Walikota Kendari tentang Pengarusutamaan Hak 
Anak (PUHA) Kota Kendari Tahun 2012;

gat ; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3134);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2.007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Konvensi Hak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota 
Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota 
Layak Anak;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak 
Anak;

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahuri 2008 Nomor 
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Kendari Nomor 7 Tahun 2009;



[enetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK KOTA KENDARI

16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari;

BAB I 
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

|lam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
p  Daerah adalah Kota Kendari.
I Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan 
I Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
I  Walikota adalah Walikota Kendari.
I  DPRD adalah DPRD Kota Kendari 

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari 
H Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari
»Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
|  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
I  didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
|  tersebut.
I Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 
l ' dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
k  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana 
Pkeuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh 
| Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 
i  Peraturan Daerah.
I. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kota Kendari sebagai daerah otonom 
I untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 
i- berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
I. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kendari yang 
|  bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan 
l''pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah dan 
|  lembaga teknis daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan, kelurahan dan unit 
I  pelaksana teknis daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
p; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat 
1. Daerah Kota Kendari selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos 
■langgaran tersendiri dalam APBD;
plProgram adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
i  lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 
H  yang terukur sesuai dengan misi SKPD;



|  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja 
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

.kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
Petunjuk teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan adalah panduan bagi 
‘esa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terencana, 
menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak;
Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek 
kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau 

|  Undang-Undang Perlindungan Anak;
fKabupatcn /Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem 
‘.pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan 

sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh 
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan;

, Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang 
1 mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
|  Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan 

sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang 
berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan 

» menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan;
|  Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyeleggaraan 
¡ pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya 
; pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;

Pasal 2

isutamaan Hak Anak dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
‘sahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

HAK ANAK DALAM KERANGKA  
KONVENSI HAK ANAK

Pasal 3

embangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merujuk kepada Konvensi Hak Anak 
A) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang 
M dari:

Hak Sipil dan Kebebasan; 
ingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;



kesehatan Dasar dan kesejahteraan;
'endidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan 
'erlindugan Khusus;

Pasal 4

tegi pengembangan KLA di tingkat Kota berupa pengintegrasian hak anak dalam;
Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi.

[) Tahapan pengembangan KLA meliputi;
| a. Persiapan;
£ b. Perencanaan; 
i c. Pelaksanaan; 
b d. Pemantauan;
|  e. Evaluasi dan 
| f. Pelaporan.

i) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib 
I  mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak

l) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang 
|keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat 
f melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
I) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Keputusan Walikota 
f Kendari

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pasal 6



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

an Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 ̂ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
%  penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di 
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

iran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

ân penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 2012

WALIKOTA KENDARI 

H. A S R U N

gkan di Kendari 
tanggal 2012

RETARIS DAERAH 
TA KENDARI

AMARULLAH

RITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR il» TAHUN 2012

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA) 
KOTA KENDARI 

TAHUN 2012

BAB I 

PENDAHULUAN

atar Belakang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Berdadarkan Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, maka dapat dipastikan bahwa anan mempunyai hak 
konstirusioanal dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang 
merupakan hak asasi manusia (HAM).

Butir-butir kesepakatan dalam sidang PBB yang membahas Tujuan Pembangunan 
Millenium (millenium Development Goals) atau MDGs dan Dunia Yang Layak Bagi 

; Anak (The World Fit for Childrin) atau WFFC yang kemudian diadaptasikan ke dalam 
kebijakan mengenai Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 serta 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pemerintah sudah mencoba mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan 
menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan anak yang meliputi tiga prinsip mendasar 
hak asasi manusia; (1) penghormatan, (2) pemenuhan dan (3) Perlindungan atas hak 
anak.

Semua upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh 
pihak pemangku kewajiban. Namun , pendekatan yang dilakukan masih cenderung 
bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat. Untuk itu diperlukan 
sebuah strategi untuk mempercepat upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.



BAB II

HAK ANAK DALAM KERANGKA 
KONVENSI HAK ANAK

Hak Sipil dan Kebebasan

-a. Hak Atas Identitas
Memastikan 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 pembuaan akta kelahiran secara gratis dan melakukan pendekatan 
layanan hingga tingkat kelurahan.

b. Hak Perlindungan Identitas
Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, 

f  seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau 
penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan 
sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan 
jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk 
dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai 
dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang 
sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekpos ke 
publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh 
kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak
jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan 
iformasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan, dan penyediaan 
fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses 
layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan 
sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.



a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua
Orang tua sebagai pengaruh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan 
kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan 
tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang 
memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak 
anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua
Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan 
tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi
Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan 
karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemindahan anak sccara ilegal
Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar 
daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
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, kelurahan dan pemerintah 
daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka 
mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua 
orangtuanyan meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita 
penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, 
dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan sccara berkala
memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejateraan Sosial Anak (LKSA) 
terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan 
merendahkan martabat manusia.

Kesehatan Dasar dan kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas



1 Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan 
t  dan kesejahteraannya

b. Kesehatan dan layanan kesehatan
i Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan 
i' terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan
f Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, 
|  contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup
|  Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, 
} spritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia 
|  harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar 

lingkungan.

endidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan
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. Tujuan Pendidikan
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, 
bakat, 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
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.

Perlindugan Khusus
a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat 
tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan 
makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas 
dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum
Memastikan 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 adalah korban 
dari sistem sosial yang lebih besar.



Anak dalam situasi eksploitasi
% Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah 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 pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja 
I rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan 

penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu perlu memastikan adanya 
program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi 
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
Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya 
untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

BAB III

TAHAPAN PENGEM BANGAN

an pengembangan melalui pendekatan Top-down
katan top-down dimulai dari Pemerintah Kota dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, 
asi ke SKPD se Kota Kendari, Kecamatan dan Kelurahan, Rumah Sakit, Puskesmas, 
ah, Forum Anak, Keluarga dan perorangan.
‘an pengembangan dimaksud dilakukan melalui: 
ersiapan;
¡erencanaan;
«laksanaan;

Pemantauan; 
valuasi dan 

Pelaporan

BAB IV 

PENUTUP

merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan 
atan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia 
ini akan sangat menentukan masa depan.

A (Pengarusutamaan Hak Anak- Mainstreaming Children Rights) Sebagai suatu strategi 
dang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan 
am dan kegiatan berikut anggarannnya akan brpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip 

anak. PUHA yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai 
bangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, 

insi dan Kabupaten/Kota.



ia hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin 
at dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga 
akin cepat dan teijamin.

WALIKOTA KENDARI


