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KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi
Implementasi Instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia di Provinsi
Banten pada tanggal 22 April 2010, maka disusunlah laporan pertanggung
jawaban kegiatan tersebut.
Kegiatan

Rapat

Koordinasi

dalam

bentuk

pemaparan

materi

implementasi Konvensi Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak di Provinsi Banten dan
diskusi kelompok.
Kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Instrumen HAM yang telah
diratifikasi Indonesia ini merupakan salah satu program Direktorat
Kerjasama HAM, diharapkan dari kegiatan tersebut dapat diperoleh
masukan dari instansi yang terkait serta dapat dievaluasi untuk bahan
perumusan kebijakan terkait bidang instrumen HAM.

Jakarta,

April 2010
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ABSTRAKSI
1. Nama Kegiatan

: Rapat Koordinasi Dalam Rangka Implementasi
Instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia
Tahun Anggaran 2010.

2. DIPA

: Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum
dan

HAM

Tahun

Anggaran

2010

Nomor:

0039/013-09.1/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

3. Maksud dan tujuan :
Untuk mendapatkan bahan/data/masukan dari instansi terkait tentang
implementasi instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia
khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak.

4. Sasaran :
Terhimpunnya

bahan/data/masukan

tentang

perkembangan

implementasi instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia yakni
Konvensi

Penghapusan

Segala

Bentuk

Diskriminasi

terhadap

Perempuan dan Konvensi Hak Anak.

5. Peserta
-

Biro Hukum Setda Provinsi Banten

-

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten

-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

-

Dinas Sosial Provinsi Banten

-

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

-

Dinas Koperasi & UMKM Provinsi banten

-

Dinas Pendidikan Provinsi Banten
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-

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

-

BPPMD Provinsi Banten

-

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

-

Inspektorat Prov. Banten

-

LPSDM HAM Banten

-

Yayasan Ikhwanisa Banten

-

Badan Kesbangpol Provinsi Banten

-

BAPPEDA Provinsi Banten

-

POLDA Banten

-

Kejaksaan Tinggi Banten

-

LP Anak Pria Tangerang

-

LP Anak Wanita Tangerang

-

LP Wanita Tangerang

-

Kantor Imigrasi Serang

-

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Banten

6. Waktu
Hari/tanggal : Kamis, 22 April 2010
Tempat

: Hotel Taman Sari, Serang.

7. Sumber Dana
Biaya yang timbul dari kegiaran Rapat Koordinasi ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal HAM,
Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0008./013-09.1/-/2010 tanggal 31
Desember 2009.

8. Hasil yang dicapai
a. Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dengan baik dan lancar
melalui diskusi kelompok peserta setelah memperoleh paparan
materi dari BPPMD Provinsi Banten dan SIBAK Provinsi Banten.
b. Terhimpunnya data/informasi yang diperlukan dalam rangka
penyusunan laporan perkembangan implementasi instrumen HAM
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yang telah diratifikasi, khususnya Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak
dalam rangka pemajuan HAM di Provinsi Banten untuk Tahun
2010.
c. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang erat di antara institusi
yang terkait di Provinsi Banten.

9. Kesimpulan
a. Masih tingginya kasus tindak kekerasan dan perdagangan orang
terhadap perempuan dan anak.
b. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dibandingkan laki-laki
yang disebabkan budaya patriarki.
c. Masih banyak terdapat kasus-kasus pekerja anak di bawah umur
yang perlu perhatian lebih khusus dari instansi terkait di Prov.
Banten.
d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
dan anak, termasuk ketersediaan data dan partisipasi masyarakat.
e. Kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan
laki-laki.
f. Telah diterbitkan Pergub No.21 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
di Prov. Banten

10.Saran
a. Perlu adanya sosialisasi tentang UU Penghapusan KDRT, UU
Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan.
b. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
dalam rangka penegakan hukum dan HAM.
c. Perlu

adanya

penguatan

kelembagaan

yang

mendukung

terlaksananya penanganan tindak kekerasan dan perdagangan
orang seperti pembentukan P2TP2A di provinsi, kabupaten/kota
dan unit PPA pada kepolisian.

vii

d. Perlu peningkatan implementasi atas MoU dengan 10 provinsi
tentang penanggulangan tindak kekerasan dan perdagangan orang
(DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI
Yogyakarta, Banten, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur).
.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-undang
No.7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36
Tahun 1990. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut,
pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi dari
konvensi

dan

melaporkan

pelaksanaannya

kepada

Komite

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan
Komite Hak Anak secara berkala.
Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan, kewajiban negara pihak untuk mengakui dan
menjamin hak-hak asasi terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal
16, seperti hak atas pendidikan, hak atas kewarganegaraan, hak
untuk memilih dan dipilih, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan,
hak atas kesejahteraan termasuk hak atas perumahan. Dalam
Konvensi Hak Anak terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 42,
seperti

hak

atas

perlindungan,

hak

untuk

hidup,

hak

atas

kewarganegaraan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk
beribadah, hak untuk memperoleh informasi, hak atas kesejahteraan,
hak untuk diasuh, hak atas pendidikan, hak untuk beristirahat dan hak
atas kesehatan.
Sifat dari pelaksanaan hak-hak

dalam Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sesuai pasal 2
adalah kesetaraan dan non diskriminasi, persamaan laki-laki dan
perempuan dan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya
sesuai pasal 3. Sedangkan ketentuan yang mengatur masalah
pelaporan pelaksanaannya terdapat pada pasal 17 sampai dengan
pasal 30. Dalam Konvensi Hak Anak sesuai pasal 2 adalah setiap
anak diperlakukan tanpa diskriminasi dan kepentingan terbaik anak
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harus merupakan pertimbangan
kesejahteraan sosial

utama oleh lembaga-lembaga

negara atau swasta, pengadilan hukum,

penguasa administratif atau badan legislatif sesuai pasal 3.
Sedangkan

ketentuan

yang

mengatur

masalah

pelaporan

pelaksanaannya terdapat pada pasal 43 sampai dengan pasal 45.
Dalam pelaksanaan konvensi, yang bertanggung jawab atas hakhak tersebut secara keseluruhan adalah pemerintah, yang secara
substansi ditangani oleh instansi terkait, sesuai tugas pokok dan
fungsi instansi yang bersangkutan.
Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan dan Komite Hak Anak menjelaskan bahwa kewajiban
Negara peserta meliputi kewajiban melakukan maupun kewajiban
hasil. Untuk mengetahui sampai sejauhmana Instrumen HAM yang
telah diratifikasi tersebut (Konvensi Penghapusan segala bentuk
Diskriminasi

terhadap

Perempuan

dan

Konvensi

Hak

Anak)

dilaksanakan, maka perlu diadakan kegiatan Rapat Koordinasi
dengan melibatkan berbagai instansi terkait (stakeholders).

B.

Gambaran Umum Provinsi Banten
Provinsi Banten berada di antara 5°7'50" - 7°1'11"

LS dan

105°1'11" - 106°'12" BT, dengan luas wilayah 9.160, 70 km2.
Posisinya sangat strategis sebagai penghubung jalur perdagangan
Sumatera - Jawa. Provinsi Banten berada di antara 5°7'50" - 7°1'11"
LS dan 105°1'11" - 106°'12" BT, dengan luas wilayah 9.160,70 km2.
Posisinya sangat strategis sebagai penghubung jalur perdagangan
Sumatera - Jawa. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan
Laut Jawa, Sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian
Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini
mempunyai sumber daya laut yang potensial.
Sedangkan ekosistem wilayah Banten pada dasarnya terdiri dari:
Lingkungan Pantai Utara yang merupakan ekosistem sawah irigasi
teknis dan setengah teknis, kawasan pemukiman dan industri.
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Kawasan Banten bagian tengah berupa irigasi terbatas dan kebun
campur, sebagian berupa pemukiman pedesaan. Ketersediaan air
cukup dengan kuantitas yang stabil.
Kawasan

Banten

sekitar

Gunung

Halim-Kendeng

hingga

Malingping, Leuwi-dmar, Bayah berupa pegunungan yang relatif sulit
untuk di akses, namun menyimpan potensi sumber daya alam.
Banten Bagian Barat (Saketi, DAS Cidano dan lereng kompleks
Gunung Karang - Aseupan dan Pulosari sampai DAS Ciliman Paandeglang dan Serang bagian Barat) yang kaya akan potensi air,
merupakan kawasan pertanian yang masih perlu ditingkatkan
(intensifikasikan).
Ujung Kulon sebagai Taman Nasional Konservasi Badak Jawa
(Rhini Sondaicus). DAS Cibaliung - Malingping, merupakan cekungan
yang kaya air tetapi belum dimanfaatkan secara efektif dan produktif.
Sekelilingnya

berupa

bukit-bukit

bergelombang

dengan

rona

lingkungan kebun campur dan talun, hutan rakyat yang tidak terlalu
produktif.

Sumber Daya Alam
Provinsi Banten mempunyai peluang ekonomi yang besar karena
posisi geografis dan aset pemerintah daerahnya sangat mendukung.
Provinsi ini memiliki 56 pulau, dan dalam waktu dekat akan memiliki
pelabuhan laut di Bojonegara. Pelabuhan yang tengah dibangun akan
dimanfaatkan sebagai Kawasan Ekonorni Khusus (KEK), melayani
jalur bisnis regional dan internasional di jalur selat Sunda.
Selat strategis ini, merupakan salah satu jalur internasional yang
sangat potensial, Selat ini tidak saja dilalui kapal kapal lokal, tetapi
juga kapal kapal tanker yang menghubungkan Australia dan Selandia
Baru dengan kawasan Asia Tenggara semisal Thailand, Malaysia,
dan Singapura.
Wilayah Banten, terutama Kota Tangerang dan Kabupaten
Tangerang, adalah kawasan penyangga Jakarta sebagai lbukota
Negara. Posisi ini sangat strategis, dipenuhi oleh pabrik pabrik dan
sentra-sentra industri. Tersedianya infrastruktur yang memudahkan
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berlangsungnya transaksi ekonomi antar provinsi, memberikan nilai
tambah dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya. Apalagi
beberapa pelabuhan laut kecil yang kini dikembangkan sebagai
antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas pelabuhan laut di
Jakarta.
Potensi sektor pertanian terus dikembangkan. Luas lahan panen
dan besarnya produksi padi yang dihasilkan terus bertambah, dari
337.986 ha dan 1.756.037 ton pada 2005 menjadi 364,721 ha, dan
1.812.495 ton pada 2006. Praktik budidaya selama kurun tahun 2002
2004 semakin membaik, tercermin dari laju pertumbuhan produksi
rata rata lebih tinggi, (11,16% per tahun) dari laju pertumbuhan lahan
panen rata rata (2,33% per tahun). Meskipun laju pertumbuhan
produksi perluas lahan panen untuk jenis tanaman palawija
meningkat, pola dan praktis produksinya relatif belum berkembang.
Laju pertumbuhan rata rata luas lahan panen 2,48% per tahun,
namun laju pertumbuhan rata-rata produksinya hanya 4,08% per
tahun, atau dengan rasio mencapai 1,64%. Di antara semua tanaman
palawija,

ubi

kayu

dan

kacang

kedelai

memiliki

rasio

laju

pertumbuhan produksi rata rata berbanding laju pertumbuhan luas
panen rata rata di angka 1 (masing masing 1,41 dan 6,75).
Secara rata rata, luas panen tanaman sayur mayur meningkat dari
13.777 ha pada 2002 menjadi 19,095,13 ha pada 2005. Dalam kurun
waktu yang sama, produktivitasnya menurun, dari 59,71 ton/ha pada
2002 menjadi 7,51 ton/ha pada 2005, Penurunan produksi karena
perubahan variasi minat

petani terhadap jenis tanaman yang

diusahakan. Laju pertumbuhan luas panen dalam kurun 2002-2004
bergerak pada angka 17,75% per tahun, namun laju pertumbuhan
produksi pada posisi 0,73% per tahun.
Budidaya ternak meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari sapi
potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi. jumlah
populasi ternak yang di budidayakan semakin meningkat antara tahun
2002-2004 dengan rata rata laju pertumbuhan jumlah dan jenis
populasi sebesar 24,97% per tahun. Persediaan ternak untuk
kebutuhan konsumsi daging pada 2004 dibandingkan jumlah ternak
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yang dipotong menunjukkan tingkat ketersediaan kebutuhan yang
sangat memadai. Khusus ternak sapi, jumlah populasi yang tersedia
pada 2004 hanya 24,25% terhadap ternak yang dipotong.
Populasi ternak unggas kurun 2003-2005 meningkat dengan rata
rata laju pertumbuhan sebesar 16,70%, meliputi ayam buras, ayam
ras (pedaging dan petelur) serta itik. Laju pertumbuhan ternak unggas
pada 2005-2006 mencapai 14,79%, namun untuk ternak yang
menghasilkan daging (ayam buras dan ayam pedaging) menurun
khusus periode 2005-2006 karena mewabahnya flu burung.
Luas kawasan hutan dan kebun mencapai 386.865,83 ha, terdiri
kawasan hutan 206.851,44 ha dan kawasan kebun 158.884,13 ha.
Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri atas 72.295,47 ha
hutan produksi, 9.486,06 ha hutan lindung dan 123.905,3 ha hutan
konservasi. Kawasan konservasi terdiri dari Taman Nasional Ujung
Kulon seluas 120.551 ha, berupa kawasan hutan konservasi seluas
76.214 ha, sisanya merupakan kawasan taman/perairan laut seluas
44.337 ha, Taman Nasional Gunung Halimun seluas 42.925,15 ha,
masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Lebak, sedangkan
sisanya masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bogor dan
Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Cagar Alam seluas 4.238 ha dan
Taman Wisata seluas 528,15 ha.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi
dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati, baik flora,
fauna maupun berbagai tipe tumbuhan khas lainnya. Taman ini juga
merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan daratan rendah
yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik
serta panoramanya yang asri dan alami merupakan kesatuan ragam
alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalarnnya
terdapat badak bercula satu (Rhinoceros sundaicus), satwa spesifik
eudemik dan langka. Provinsi Banten juga memiliki Cagar Alam Rawa
Danau – suatu kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir
air di bagian barat provinsi ini.
Satu hal yang patut dibanggakan, provinsi ini memiliki kawasan
konservasi kaum Baduy seluas 5,136,58 ha. Luas areal perkebunan
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mencapai 158.884,13 hal terdiri perkebunan rakyat 142.965,31 ha,
perkebunan besar swasta (PBS) seluas 6.337,04 ha dan perkebunan
negara (PTPN) seluas 9,581,78 ha. Komoditas kelapa ditanam di atas
tanah seluas 81.601,61 ha, kebun karet seluas 22.751,35 ha, kebun
kakao seluas 5.183,77 ha, seluas 14.075,28 ha, kebun kopi seluas
8.590,00 ha, kebun cengkeh seluas 13.387,00 ha dan kebun aren
seluas 2.367,58 ha.
Kenerja sektor perikanan mencakup perikanan tangkap (laut dan
perairan umum) dan perikanan budidaya (laut, tambak, kolam, sawah,
keramba, jaring terapung). Produksi perikanan hingga 2004 mancapai
76.324,05 ton dengan nilai Rp 538.130 miliar, menurun dibanding
produksi tahun 2002 mencapai 87.279,40 ton dengan nilai produksi
Rp 588.101 niliar, karena pengaruh menurunnya produksi perikanan
tangkap hingga sebesar 2,95%. Kontribusi perikanan tangkap
terhadap total produksi perikanan mancapai 70,98%, dengan milai
produksi sebesar 54,24%. Sedangkan kontribusi perikanan budidaya
sebesar 29,02% dengan nilai produksi 45,76%.

C. Maksud dan Tujuan
Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan,
data dan informasi dari instansi terkait tentang implementasi
instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia khususnya mengenai
Konvensi

Penghapusan

Segala

Bentuk

Diskriminasi

terhadap

Perempuan dan Konvensi Hak Anak di Provinsi Banten. Bahan
tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
laporan kegiatan implementasi instrumen HAM Tahun 2010.

D. Sasaran
Terhimpunnya data dan Informasi dari instansi terkait tentang
Implementasi Instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia
khususnya

mengenai

Konvensi

Penghapusan

Segala

Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak di Provinsi
Banten.
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E. Ruang Lingkup
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan
peserta sebanyak 40 (tiga puluh) orang, pembicara 2 (dua) orang dan
moderator 1 (satu) orang.

F. Peserta
-

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Banten

-

Biro Hukum Setda Provinsi Banten

-

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten

-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

-

Dinas Sosial Provinsi Banten

-

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

-

Dinas Koperasi & UMKM Provinsi banten

-

Dinas Pendidikan Provinsi Banten

-

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

-

BPPMD Provinsi Banten

-

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

-

Inspektorat Prov. Banten

-

LPSDM HAM Banten

-

Yayasan Ikhwanisa Banten

-

Badan Kesbangpol Provinsi Banten

-

BAPPEDA Provinsi Banten

-

POLDA Banten

-

Kejaksaan Tinggi Banten

-

LP Anak Pria Tangerang

-

LP Anak Wanita Tangerang

-

LP Wanita Tangerang

-

Kantor Imigrasi Serang

G. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 22 April
2010 bertempat di Hotel Taman Sari, Serang.
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H. Sumber Dana
Biaya yang timbul dari Rapat Koordinasi ini dibebankan pada DIPA
(Daftar Isian

Pelaksanaan

Anggaran) Tahun

Anggaran

2010

Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Pembukaan
Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan
data dan informasi dari instansi terkait tentang implementasi
instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia khususnya Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan
Konvensi Hak Anak dalam rangka pemajuan HAM. Kegiatan diawali
dengan laporan panitia penyelengara yang diwakili oleh Ibu Veronica
Mardiyati (Kasubdit Instrumen HAM) yang antara lain menyampaikan
bahwa Pemerintah saat ini telah meratifikasi 6 (enam) instrumen HAM
internasional yaitu : (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
melalui UU No. 11 Tahun 2005, (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik
melalui UU No. 12 Tahun 2005, (3) Konvensi Anti Penyiksaan melalui
UU No. 5 Tahun 1998, (4) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, (5)
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui
UU No. 29 Tahun 1999 dan Konvensi Hak Anak melalui Keppres No.
36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi kovenan dan konvensi
tersebut maka Pemerintah Indonesia terikat kepada kewajiban
internasional untuk melaksanakan pasal-pasal substansif yang diatur
dalam instrumen internasional dimaksud.
Pengimplementasian

instrumen

HAM

internasional

tersebut

melalui Dinas dan Lembaga yang terkait sebagai diamanatkan pasalpasal dari kovenan dan konvensi tersebut sesuai dengan tugas,
pokok dan fungsi dari masing-masing dinas dan lembaga untuk
selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan ke Treaty Bodies
PBB. Dalam rakor ini akan memusatkan implementasi instrumen
HAM dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap

Perempuan

dan

Konvensi

tentang

Hak

Anak. Dan

diharapkan data capaian yang telah dilaksanakan oleh Dinas dan
Lembaga yang terkait berdasarkan kedua instrumen HAM tersebut.
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Selanjutnya sambutan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Banten yaitu Ibu Poppy Pudjiaswati yang dilanjutkan
dengan

membuka

kegiatan

secara

resmi antara

lain

menyampaikan berkaitan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk

Diskriminasi

terhadap

Perempuan

bahwa

diskriminasi

terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan
rasa hormat terhadap martabat manusia, juga merupakan halangan
bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan kaum lakilaki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Prestasi
yang membanggakan kiprah perempuan di Provinsi Banten di
legislatif; anggota DPR; 6 orang, anggota DPRD Banten; 15 orang,
anggota DPRD Kab.Serang; 4 orang, anggota DPRD Kota Serang; 6
orang, anggota DPRD kota Cilegon 5 orang, anggota DPRD Kab.
Tangerang; 4 orang, anggota DPRD Kota Tangsel; 7 orang, anggota
DPRD Kab. Pandeglang 5 orang, serta anggota DPRD Kab.Lebak; 8
orang dan satu-satunya di Indonesia yang menjadi Gubernur adalah
seorang perempuan yaitu Ibu Rt. Atut Chosiyah, SE (Gubernur
Banten).
Salah satu faktor pendorong meningkatnya partisipasi kaum
perempuan yakni adanya Perda Provinsi Banten No.10 Tahun 2005
tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), bahkan Gubernur Banten
juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No.2 Tahun 2005
tentang Pengarusutamaan Gender Daerah.
Kemudian yang berkaitan dengan Keputusan Presiden RI Nomor
36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan konvensi tentang Hak Anak,
bahwa

anak

merupakan

potensi

sumber

daya

insani

bagi

pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangan
dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi
pembangunan bangsa dan Negara. Bahwa pembinaan kesejahteraan
anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan
haknya. Pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab
orang tua, keluarga, bangsa dan Negara, melainkan diperlukan pula
kerjasama Internasional.
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Demikian pokok-pokok sambutan yang disampaikan oleh Kepala
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dalam rangka
pembukaan Rapat Koordinasi.

B. Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber, yaitu Ibu
Nuryati Sulapari dari SIBAK Provinsi Banten dan Bapak M. Juhriyadi
dari BPPMD Provinsi Banten. Kegiatan ini dipandu seorang
moderator yaitu Bapak Sunaryo dari Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Banten.
1. Presentasi tentang “Implementasi Konvensi Penghapusan Hak
Anak, Capaian dan Kendala” oleh Ibu Nuryati Sulapari dari SIBAK
Provinsi Banten.
Beliau

menyampaikan

bahwa

Pemerintah

Indonesia

telah

mengambil langkah–langkah penting, diantaranya meratifikasi
Konvensi PBB tentang hak-hak anak tahun 1990, diikuti oleh
konvensi lain yang relevan, seperti ILO 138 tentang pekerja anak.
Namun berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi
bahkan diperkuat oleh produk hukum yang terkait dengan
perlindungan anak, sampai saat ini belum menampakkan hasil
nyata dan menyeluruh.
Batasan usia berapa seorang dapat dikategorikan sebagai anak,
tampaknya

menunjukkan

keanekaragaman.

Di

Indonesia

walaupun secara socio cultural merupakan masyarakat yang
homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang
dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan
azas antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.
Pada sidang Umum PBB ke-27 khusus mengenai anak pada
tahun

2002

negara-negara

peserta

telah

menyatakan

komitmennya dalam deklarasi: “Dunia yang layak bagi anak”.
Bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap deklarasi
tersebut adalah menyusun dokumen Program Nasional Bagi Anak
Indonesia (PNBAI) 2015.
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Implementasi Hak Anak di Banten antara lain:
-

Bidang Pendidikan, pendidikan peningkatan kualitas SDM
melalui peningkatan sektor pendidikan khususnya yang terkait
dengan pendidikan dasar sangat penting untuk diwujudkan.
Sebagaimana di sebutkan dalam pembangunan millennium
bahwa perlunya menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi
di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan dalam semua jenjang
pendidikan tidak lebih dari 2015.

-

Bidang Kesehatan, Pemerintah wajib menyediakan fasilitas
dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehenship
bagi anak, agar anak memperoleh derajat kesehatan yang
optimal sejak dalam kandungan. Komitmen MDGs Indonesia
telah menetapkan target untuk menurunkan angka kematian
bayi menjadi 23 per 1000 KH dan Angka Kematian
Balita menjadi 32 per 1000 KH pada tahun 2015.

- Bidang

Perlindungan,

terbagi

atas perlindungan

pekerja anak dan perlindungan anak jalanan. Perlindungan
anak bukan lagi merupakan isu, tapi sudah menjadi realitas
bahwa

permasalahan,

mereka

telah

menjadi

masalah

global.Persoalan yang menimpa buruh anak adalah rendahnya
tingkat

pendidikan,

rendahnya

kondisi

kesehatan

dan

minimnya waktu senggang untuk belajar dan bermain untuk
anak. Suatu yang pasti, besarnya angka putus sekolah pada
anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh beban pekerjaan
yang dilakukan anak. Perlindungan anak jalanan, banyak hak
mereka yang terabaikan dan mengkhawatirkan di masa depan,
masalah anak jalanan tidak lepas dari factor luar lingkungan,
masyarakat sampai kebijakan Pemerintah.
2. Presentasi tentang “Implementasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Capaian serta Kendala
yang dihadapi” oleh Bapak M. Juhriyadi dari BPPMD Provinsi
Banten.
Beliau menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan di Provinsi
Banten dalam visi, misi dan isu strategis yang di hadapi Provinsi
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Banten antara lain; kemiskinan, kualitas SDM dan kesejahteraan
sosial; pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat; sarana
dan prasarana wilayah; penataan ruang, pengelolaan sumber
daya lingkungan hidup; pemerintahan yang baik dan bersih.
Isu strategis RPJMD 2007-2010 yaitu, tentang tata kelola
pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi lokal berupa
revitalisasi pertanian, ketahanan pangan daerah, kelembagaan
social masyarakat, pengembangan kawasan dan wilayah berupa
sarana dan pra sarana dasar wilayah, sumber daya alam dan
lingkungan hidup, pembangunan desa-kota, dan penataan ruang
daerah.
Dalam rangka peningkatan peran perempuan Pemprov Banten
mengeluarkan

Perda

No.10/2005

dalam

rangka

kebijakan

pemerintah daerah yang berprespektif gender dalam rangka
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dimana pemerintah
daerah Banten memiliki kewajiban merumuskan kebijakan,
strategi,

pedoman,

pelaksanaan

tentang

Pengarusutamaan

Gender.
Langkah implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi
Banten serta lembaga/organisasi yang mendukung pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender serta capaian Pembangunan Gender di
Provinsi Banten
Capaian Pembangunan Gender di Prov. Banten telah di
lakukan berdasarkan capaian perempuan di legislasi, dan capaian
perempuan yang duduk di eksekutif serta adanya indeks
pencapaian indeks pembangunan manusia
Permasalahan kaum perempuan di Provinsi Banten antara lain :
- meningkatnya tindak kekerasan dan perdagangan orang
terhadap perempuan dan anak
- masih rendahnya kualitas hidup perempuan
- lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan
gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan
partisipasi masyarakat, data korban trafficking (dalam
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negeri) dan data kekerasan tahun 2009 serta langkahlangkah yang dilakukan Pemprov.Banten.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah provinsi Banten
dalam memberantas tindak kekerasan dan trafficking antara lain:
- sosialisasi undang-undang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, dan
undang-undang ketenagakerjaan,
- meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi
terkait dalam rangka penegakkan hukum dan ham,
- penguatan kelembagaan yang mendukung terlaksananya
penanganan tindakan kekerasan dan perdagangan orang
antara lain: pembentukan P2TP2A Tingkat Provinsi dan
Kab/Kota, adanya Unit PPA pada kepolisian, diterbitkannya
Pergub No 21 Tahun 2009 tentang mekanisme pelayanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di
provinsi Banten.

Setelah pemaparan dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan
tanya jawab. Adapun diskusinya adalah sebagai berikut :
Tanya
Bapak Haerudin (Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten)
Terkait masalah gender dan anak di

Provinsi Banten, diharapkan

Pemerintah memfungsikan majelis-majelis taklim karena tidak perlu lagi
membangun gedung, karena dari pembangunan gedung banyak danadana yang diselewengkan, karena dengan memfungsikan majelis taklim
lebih efektif. Dengan begitu dana yang buat pembangunan gedung bisa
dioptimalkan untuk biaya pendidikan bagi anak, pelatihan bagi
perempuan di Provinsi Banten.
Tanya
Bapak Laode (Kepala Divisi Imigrasi, Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Prov. Banten)
Terkait ekspoitasi anak jalanan, di Provinsi Banten banyak sekali
terdapat

anak jalanan, akan tetapi Pemerintah Dearah seperti
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melakukan pembiaran dan tidak ada upaya untuk mencegah dan
kemudian dilakukan pembinaan.
Tanggapan
Ibu Nuryati S
Menjawab pertanyaan Bapak Haerudin untuk mengoptimalkan majelis
taklim, saya setuju sekali dengan ide itu, optimalkan pengajian dilakukan
pembinaan pada anak-anak jalanan minimal sebulan sekali. Program
untuk ibu-ibu yakni peningkatan sumber daya alam bisa diajarkan untuk
membuat pizza dan brownies dan pelatihan membuat rumput laut yang
diharapkan bisa meningkatkan pendapatan keluarga.
Untuk Pemda Banten, saat ini belum ada kebijakan pemerintah Daerah
tentang kebijakan

TKI.

Banyak

calo-calo

yang berkeliaran

dan

menjerumuskan anak-anak gadis menjadi TKI kemudian diekploitasi jadi
pekerja seks komersial di daerah Batam, Singapura dan daerah lainnya.
Untuk Kota layak anak, syaratnya harus ada Perda Perlindungan Anak
dan untuk kasus anak jalan, semua elemen masyarakat harus
bertanggung jawab.
Tanggapan
Bapak Juhriyadi
Untuk pengarustamaan gender, ada tujuan partisipasi perempuan dalam
program pembangunan, harus adil antara perempuan dan laki-laki.
Dalam partisipasi politik, harus berimbang sebisa mungkin 1 : 1 akan
tetapi sangat tergantung masyarakat pemilih.
Apakah ada sanksi dari Pemerintah?

Sejauh ini belum ada sangsi,

Perda Bab 5 s/d Bab 12 minimal 5 % yang tersebar di SKPD..
Untuk Pak Ahyar, menyusun draft Perda Perlindungan Anak diharapkan
menjadi Perda Perlindungan Anak pada Tahun 2011.

Bila program

sudah terintegrasi dengan baik, maka masalah yang terjadi yang terkait
dengan masalah anak jalanan, bisa diminimalkan.
Tanya
Bapak Dadang (Polda Banten)
Berkaitan dengan masalah perempuan dan anak dari aspek yuridisnya
lengkap sekali, implementasi dilapangan sangat jauh dari harapan. Kita
seperti tidak yakin dengan angka-angka. Waktu pemeriksaan dilapangan
15

sengaja diperbaiki, kita tidak sadar sudah bagian dari kejahatan
trafficking.

Sering mereka memalsukan KTP untuk menambah umur.

Banyak kasus KDRT yang tiba-tiba istri mencabut laporannya karena
diancam oleh suami. Terkait dengan komentar diatas pertanyaan berikut
untuk kedua pembicara ; (1) Mengapa data meragukan? (2) Apa saja
indikator keberhasilan pembangunan gender dan trafficking? (3) Masalah
anak jalanan bagaimana solusinya?
Tanya
Bapak Endiyono (Kejaksaan Tinggi Prov. Banten)
Masukan masalah anak/Pidana anak, di Kejaksaaan telah dibentuk
Jaksa Anak, ditekankan oleh pimpinan, tidak semua terjadi tindak pidana
anak, harus ada ruang sidang anak,penyelidik anak, hakim anak
misalnya kasus narkoba.

Seharusnya pihak pemerintah daerah bisa

rutin memberi masukan karena informasi dilapangan, banten tempat
pabrik narkoba. Untuk kasus tindak pidana anak, sebetulnya sarana dan
prasana khusus anak, mobil tahanan, ruang persidangan bisa disediakan
seperti contoh kasus di Jateng.
Tanya
Bapak Amien (Dinas UKM Prov. Banten)
− Pertanyaan untuk Ibu Nur, untuk data anak-anak yang bekerja
padahal dulu dipakai batasan umur 18 tahun tapi didesa-desa umur 12
tahun bisa bekerja. Yang lebih menyedihkan lagi banyak anak umur
13 tahun bekerja sebagai tukang ojek. Tidak ada sangsi yang jelas
jika anak bekerja dibawah 18 tahun.
− Pertanyaan untuk Bapak Juhriyadi, materi yang diberikan luar biasa,
Keputusan Gubernur sudah ada, menjawab lemahnya kelembagaan,
implementasi dari tim keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Kenapa yang ditanya pokja pengarusutamaan gender saja?
Posisi Kementerian Koperasi dan UKM dimana? Karena Kementerian
Koperasi dan UKM memainkan posisi yang sangat penting dalam
pemberdayaan ekonomi khususnya untuk bidang wanita.

Untuk

kegiatan di tempat lain, koperasi bisa masuk kedalam 4 kelompok
pokja termasuk Pokja Ekonomi, Sosial dan Budaya.
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Jawab
Bapak Juhriyadi
Untuk Bapak Dadang dari Polda, tentang bagaimana implementasi
gender dan ukuran keberhasilannya adalah bisa dilihat dari kajian indeks
pembayaran RJPM, yang terukur dirumuskan dan ditetapkan dengan
Perda.

Untuk Kasus Traficking, sebetulnya perdagangan orang, data

yang dicatat dan dilaporkan oleh laporan klien yang masuk ke P2TP2A,
belum diketahui lembaga mana saja yang masih melakukan kegiatan
yang melanggar HAM tersebut.
Jawaban untuk Bapak Amien Karto dari Kementerian Koperasi dan UKM,
untuk kelompok pokja 4, sudah dicantumkan keterlibatan Kementerian
Hukum dan HAM tetapi untuk implementasinya belum memasukkan
datanya.
Tanggapan
Ibu Nuryati
Untuk Bapak Dadang, di lapangan banyak terjadi kasus trafficking. yang
paling rawan di daerah Lebak dan perbatasan Sukabumi mereka
menganti KTP menjadi penduduk Sukabumi. Untuk kasus anak jalanan,
diupayakan pendidikan untuk anak jalanan karena kebanyakan dari
mereka tidak mengenyam pendidikan.
Untuk Bapak Amien, untuk usia anak yang menjadi buruh dipabrik yang
seharusnya 18 tahun ada pengecualian 15 tahun dengan syarat tidak
mengganggu tumbuh kembang anak.
Untuk anak SMA boleh magang asal dibawah pengawasan orang tua
dan banyak juga kasus Pembantu Rumah Tangga (PRT) dibawah 18
tahun.

Diskusi Kelompok
Pada sesi siang peserta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelompok
Konvensi

Penghapusan

Segala

Bentuk

Diskriminasi

Terhadap

Perempuan dan kelompok Konvensi Hak Anak, yang dipandu oleh
seorang fasilitator. Peran fasilitator ádalah menjelaskan pengisian
matriks sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas/instansi tentang
implementasi dari konvensi masing-masing kelompok, dimana isi matriks
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terdiri dari kolom-kolom mengenai; pasal, isi pasal, perangkat hukum,
bentuk kegiatan, capaian dan keterangan/ kendala dari dinas/instansi
terkait dengan kelompoknya.
Setelah kurang lebih 1 (satu) jam kedua kelompok melakukan diskusi,
maka diperoleh hasil matriks dari masing-masing kelompok (hasil
evaluasi dari dinas/instansi dalam kelompoknya) seperti matriks
terlampir.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan :
1.

Masih tingginya kasus tindak kekerasan dan perdagangan orang
terhadap perempuan dan anak.

2.

Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dibandingkan laki-laki
yang disebabkan budaya patriarki.

3.

Masih banyak terdapat kasus-kasus pekerja anak di bawah umur
yang perlu perhatian lebih khusus dari instansi terkait di Prov.
Banten.

4.

Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
dan anak, termasuk ketersediaan data dan partisipasi masyarakat.

5.

Kesenjangan pencapain pembangunan antara perempuan dan
laki-laki.

6.

Telah diterbitkan Pergub No.21 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
di Prov. Banten.

B. Rekomendasi :
1. Perlu adanya sosialisasi tentang UU Penghapusan KDRT, UU
Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
dalam rangka penegakan hukum dan HAM.
3. Perlu

adanya

penguatan

kelembagaan

yang

mendukung

terlaksananya penanganan tindak kekerasan dan perdagangan
orang seperti pembentukan P2TP2A di provinsi, kabupaten/kota
dan unit PPA pada kepolisian.
4. Perlu peningkatan implementasi atas MoU dengan 10 provinsi
tentang penanggulangan tindak kekerasan dan perdagangan orang
(DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI
Yogyakarta, Banten, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur).
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Demikian laporan ini disampaikan, diharapkan dapat dijadikan bahan
acuan dan pertimbangan dalam rangka pemajuan HAM, khususnya
implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak.
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MATRIKS IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK
DI PROVINSI BANTEN
PASAL
1

ISI
Definisi "anak" yang
dimaksud dalam
Konvensi

2

Penghormatan dan
penjaminan hak-hak
sesuai pernyataan
Konvensi tanpa
diskriminasi

3

Negara dan lembaga
yang terkait menjamin
perlindungan, pelayanan
dan perawatan anak
Negara melaksanakan
semua langkah-langkah
yang tepat untuk
pelaksanaan hak-hak
yang diakui dalam
konvensi ini

4

PERANGKAT HUKUM
UU No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan
Anak

BENTUK KEGIATAN
Sosialisasi Undang-Undang
Perlindungan Anak

Pra penuntutan
Pelimpahan perkara
Penuntutan
Ekssekusi

CAPAIAN
Terlaksananya
Sosialisasi UUPA
kepada masyarakat dan
lembaga
Penyelesaian perkara
sampai dengan putusan
Eksekusi
Perkara sudah
mempunyai kekuatan
hukum tetap

Pelaksanaan kampanye dan
sosialisasi secara terus menerus

Terlaksananya
sosialisasi dan
workshop yang
melibatkan seluruh
pihak yang terkait

Pengikutsertaan masyarakat
dalam upaya penanggulangan
korban BPTA

Terlaksananya lomba
karya tulis artikel
tentang pendidikan dan
pekerja anak tingkat
provinsi

KET
KPAID Provinsi
Banten

Kejaksaan
Negeri Banten

Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
Provinsi Sulsel

Pelaksanaan pendidikan dan

1

pelatihan kepada pengawas
ketenagakerjaan dan instansi
terkait

Terlaksananya dialog
publik di 8
kabupaten/kota
Terlaksananya dialog
interaktif pada media
elektronik dalam rangka
Peringatan Hari Dunia
Menentang Pekerja
Anak

Fasilitasi pengawas
ketenagakerjaan agar dapat
melakukan pengawasan dan
penegakan hukum terhadap
perlindungan anak dan pekerja
anak

Terlaksananya pelatihan
penanganan pekerja
anak bagi pegawai
pengawas
ketenagakerjaan

Dinas Pendidikan
mengalokasikan dana dan
mengembangkan pendidikan
untuk pekerja anak
5

6

Penghormatan atas
tanggung jawab, hak-hak
dan kewajiban orang tua
Pengakuan bahwa tiap
anak memiliki hak yang
melekat atas kehidupan
serta menjamin sampai
pada jangkauan
semaksimum mungkin

2

ketahanan dan
perkembangan anak.

7

8

9

10

11

Negara menjamin hak
atas nama
kewarganegaraan
Negara menhormati dan
menjamin identitas
termasuk
kewarganegaraan
Penjaminan bahwa
seorang anak tidak dapat
dipisahkan dari orang
tuanya
Pengajuan permohonan
oleh anak atau orang tua
untuk memasuki atau
meninggalkan suatu
negara pihak dengan
tujuan penyatuan
kembali keluarga harus
ditangani dengan cara
yang positif, manusiawi
dan secepat mungkin
Negara harus
memerangi pengiriman
gelap anak-anak dan
tidak dipulangkan
kembali dan

3

menigkatkan pembuatan
persetujuan-persetujuan
bilateral atau multi lateral
atau aksesi persetujuanpersetujuan yang ada
12

13

14

15

Penjaminan hak untuk
mengutarakan pendapat
dengan bebas dalam
semua masalah
Seorang anak memiliki
hak atas kebebasan
mengeluarkan pendapat
yang mencakup
kebebasan mencari,
menerima dan
memberikan informasi
dan semua macam
pemikiran melalui bentuk
apapun sesuai dengan
pilihan anak.
Penghormatan atas hak
anak atas kebebasan
berfikir, berkeyakinan
dan beragama
Pengakuan hak anak
atas kebebasan
berserikat dan
kebebasan berkumpul

Pembentukan Parlemen Anak

Turut menyuarakan
kepentingan anak dari
sudut pandang
pemahaman mereka

Rapat Perlemen
Anak sering
bertepatan
dengan kegiatan

4

dengan damai

16

17

18

19

Anak berhak atas
perlindungan undangundang dalam hal
campur tangan dan
serangan yang tidak sah
terhadap kehormatan
dan nama baiknya.
Hak anak atas akses
informasi demi
peningkatan
kesejahteraan sosial,
spiritual dan
kesusilaannya juga
kesehatan fisik dan
mentalnya
Pengakuan prinsip
bahwa orang tua
mempunyai tanggung
jawab bersama dalam
pendewasaan dan
perkembangan anak
Perlindungan anak
terhadap segala bentuk
kekerasan fisik & mental,
eksploitasi, tindakan lalai
dan termasuk
penyalahgunaan seks

ektrskorikuler
KPAID

Kunjungan rumah bagi anak
korban kekerasan, anak cacat
dan yang memerlukan
pelayanan khusus

Didapatkannya data
tentang berapa jumlah
anak korban kekerasan,
anak khusus dan yang
memerlukan Yankes
Khusus yang ada di

Dinas
Kesehatan

5

selama dalam
pengasuhan (para) orang
tua atau wali hukum
20

21

Perlindungan dan
bantuan khusus bagi
anak
Penjaminan kepentingan
terbaik bagi anak adopsi

22

Perlindungan dan
bantuan terhadap anak
dalam pengungsian

23

Hak atas kehidupan utuh
dan layak; perawatan
dan kebutuhankebutuhan khusus;
pendidikan serta metode
rehabilitasi bagi anak
ccat fisik atau mental
Penjaminan hak anak
atas kesehatan dengan
standarisasi tinggi
Pengakuan hak anak
atas perawatan,
perlindungan,
pengobatan, kesehatan
fisik atau mental dlm
keadaan yang dmn anak

24

25

dalam masyarakat
sehingga dapat
dilakukan tindak lanjut
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26

27

28

29

30

31

32

berada
Hak anak untuk
memperoleh jaminan
sosial
Hak anak atas standard
kehidupan yang
memadai
Hak anak atas
pendidikan
Arah pendidikan anak :
kepribadian, bakat anak,
HAM, budaya, toleransi
dan menghargai
lingkungan akam
Penjaminan bahwa
negara tidak dapat
mengingkari hak seorang
anak untuk menikmati
kebudayaannya,
mengamalkan agamanya
sendiri dan bahasanya
sendiri
Hak anak untuk terlibat
dalam aktivitas rekreasi
dan berpartisipasi dalam
kehidupan budaya dan
seni sesuai dengan
usianya
Hak anak untuk

Mengikutsertakan anak dalam
kongres anak yang diadakan
setiap tahun pada bulan juli

Terlaksana 100%

LPA
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33

34

35

36

37

38

dilindungi dari eksploitasi
ekonomi dan pekerjaan
yang membahayakan
Perlindungan anak-anak
dari penggunaan juga
dalam produksi dan
perdagangan NAPZA
Perlindungan anak dari
semua bentuk eksploitasi
dan penyalahgunaan
seksual

Pencegahan penculikan,
penjualan dan
perdagangan anak
Perlindungan anak dari
semua bentuk eksploitasi
yang membahayakan
kesejahteraannya.

Konvensi ILO No. 182
dan No. 138

Terlibat dalam pokja
perlindungan anak agar
terhindar dari bentuk-bentuk
eksploitasi dan penyalahgunaan
seksual

Pemerintah dan
masyarakat mengetahui
bentuk-bentuk
eksploitasi dan
penyalahgunaan
seksual

Komisi
Perlindungan
Anak

Terlibat dalam pokja
perlindungan anak dari semua
bentuk eksploitasi yang
membahayakan
kesejahteraannya

Pemerintah dan
masyarakat mengetahui
bentuk eksploitasi yang
membahayakan
kesejahteraan anak

Komisi
Perlindungan
Anak

Negara menjamin dari
segala bentuk
penganiayaan,
penangkapan,
penahanan dan
diperlakukan manusiawi
Penghormatan terhadap
hukum humaniter
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internasional yang
berlaku bagi anak-anak
dalam konflik bersenjata
39

40

41

42

Melakukan
penyembuhan fisik dan
psikologi dan reintegrasi
sosial dalam lingkungan
yang meningkatkan
kesehatan, harga diri dan
martabat si anak yang
menjadi korban :
penelantaran,
eksploitasi,
penghukuman kejam dll
dalam konflik bersenjata
Pengakuan dan
penghormatan atas hak
anak yang dalam status
tersangka/ terdakwa dlm
pelanggaran pidana
Tidak satupun ketentuan
dalam konvensi ini
mempengaruhi
ketentuan yang lebih
kondusif terhadap
realisasi hak anak
Kewajiban negara untuk
membuat prinsip-prinsip
dan ketentuan-ketentuan

Pelayanan kesehatan
Asimilasi sekolah

Balai
Pemasyarakatan
Banten
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dalam konvensi agar
diketahui secara luas
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