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BUPATI WONOSOBO
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR T1 TAHUN 2OI2

IENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK (RAD-PBTA) KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang :

a.

BUPATI WONOSOBO,
bahwa untuk men5rukseskan program rencana aksi daerah

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak di kabupaten Wonosobo perlu menyusun rencana aksi
daerah;
b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentukbentyuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak RAD-PBTA
Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

t

Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan
ILO conuention Nomor 782 conceming The prohibi.tion And
Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of
Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai pelarangan
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
1.

11

.).

Undang-Undang

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39a\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Periindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a235);

4.

Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a279J;
5.

Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar-an
Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang

523fl;
6. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik- Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Ketentuan Atas UndangUndang .Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

7.

Peraturan Perqerintah Nomor ,38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerihtah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2OOl tentang Komite

Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan
Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOl Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2a3g;
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2OO2 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
MEMUTUSKAN

MenetapKan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK (RAD-PBTA) KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1
Dengan Peraturan ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Di Kabupaten wonosobo.
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana
tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
pedoman bagi organisasi perangkat Daerah dan unsur masyarakat yang
tergabung dalam Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak Kabupaten Wonosobo.
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2f Deaenber 2Gt2
UPATI WON

BO,

HOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Doaenbor

2O12

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OI2 NOMOR
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PERATURAN BUPATI

NOMOR

11
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RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK (RAD-PBTA) KABUPATEN WONOSOBO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata
secara pasti. Pekerja anak tersebar baik didaerah pedesaan maupun

i

perkotaan. Pekerja anak didaerah pedesaan lebih banyak melakukan
pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan
maupun kegiatan ekonomi dilingkungan keluarga. Pekeda anak didaerah
perkotaan dapat ditemukan diperusahaan, rumah tangga (sebagai
pembantu rumah tangga) maupun dijalanan seperti penjual koran, penyemir
sepatu atau pemulung, beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak

tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap
keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yahg dikemukakan,
faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang
mendorong keberadaan pekerja anak.

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OOO tentang Pengesahaan ILO
Convention No.182 Conceming The Prohibition and Immediate Aktion For
The Elimination Of The Worst Forms of Child labour ( Konvensi ILO Nomor
I82 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-

Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak ) Adalah :
a) Segaia bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti
penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan pertambangan, serta
keda paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa
atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

b)

Pemanfatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk
produksi pornografi , atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno ;

c)

Pemanfatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang,
khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana

diatur dalam perjanjian internasional yang relevan:

d)

Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat

F

Pengertian bentuk-bentu[< pekerjaan terbgruk untuk anak menurut
Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tersebut diatas di Indonesia secara
umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi
yang antara lain dalam bentuk:

1. Anak-anak yang dilacurkan

2.

Anak-anak yang bekerja dipertambangan

3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi
5. Anak-anak yang bekerja dijermal
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang
menggunakan bahan-bahan peledak.

8. Anak yang bekerja dijalan
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
Anak yang bekerja di industri rumah tangga
1 1. Anak yang bekerja di perkebrlnan
1O.

B. DASAR HUKUM

1.
2.
3.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun r94s;
Undang-Undang Nom,or 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OOO tentang Pengesahan Konvensi ILO
182 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan

5.
6.
7.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO
No. 138 Mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja;

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2oos tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

8.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
hak-hak Anak;

9.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2OOl tentang Komite Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerj aan Terburuk Untuk Anak;

10.

Keputusan Presiden Nomor 509 Tahun 2OO2 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

C. PENGERTIAN

1. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan
tahun.

belas)

anak adalah setiaprorng yang berumur dibawah 18 (delapan
belas) tahun yang melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat
atau intensitas dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi
kesehatan da pertunlbauhan anak atau tereksploitasi baik secara fisik

2. Pekerja

maupun mental.

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BprA) adalah
a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenisnya perbudakanseperti

3.

penjualan dan perdagangan anak, kerj ajoin (de.btbondage), dan
penghambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib keja termasuk
pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam
konflik bersenjata.
b. Pemanfaatan, penyedianas atau penawaran anak untuk pelacuran,
produksi pornografi atau pertunjukan porno.
c. Pemanfaatan, penyrdian

atau penawaran anak untuk

kegiatan

terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan
sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan
dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
4. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Untuk Anak (KAN PBPTA) adalah lembaga koordinasi yang beranggotakan
berbagai unsur pemerintah, sP/sB, perguruan tinggi, LSM dan media

masa yang bertugas melaksanakan komitmen nasional

dalam

penghapusan BPTA.
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak (RAN PBPTA) adalah pedoman bagi pelaksanaan program

5.

Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk
Anak.
BAB II
ARAH KEBIJAKAN

A.

TUJUAN

Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekedaan Terburuk
Untuk Anak bertujuan untuk mencegah dan menghapuskan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak.

B.

SASARAN
1.

Anak-anak yang dilacurkan

2. Anak-anak yang bekerja dipertambangan

4. Anak-anak yang bekerja dise$tor konstruksi
5. Anak-anak yang bekerja dijermal
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7.

Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang
menggunakan bahan-bahan peledak.

8. Anak yang bekerja dijalan

9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rrrmah tangga

10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga
11. Anak yang bekerja di perkebunan

C.

STRATEGI

Strategi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengahapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah sebagai berikut

1.

Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara
bertahap.

Dilakukam dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas
masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk serta
berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program
pengahapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Melibatkan semua pihak disemua tingkatan.

Persoalan pekedaan anak yang telibat dalam pekerjaan terburuk
merupakan masalah bangsa oleh karena itu perlibatan semua pihak
dalam program pengahapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
merupakan kunci keberasilan.
D
\).

Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi daerah

Mengingat besarnya sumber daya diperlukan dalam penghapusan

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka

penggalian,

pengembangan, dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang
dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah maupun potensi masyarakat

perlu dilakukan secara maksimal.
BAB III
PROGRAM AKSI

Pokok-pokok program dalam Rencana Aksi Daerah Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupateri Wonosobo dilaksanakan
sebagai berikut :

I.

PROGRAM PERLINDUNGAN
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2. Pendampingan kasus

3.

terhafap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak mengenai hukum, media, dan psikologis
Menyediakan tempat pengaduan dan penanganan kasus bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan isu yang ditangani masingmasing lembaga.

II.

KOORDINASI DAN KERJASAMA
1. Pendataan dan pemetaan pekerja anak

2. Workshop pembuatan mekanisme penanganan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak

Peningkatan kapasitas komite aksi penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak
4. Koordinasi rutin komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi penghapusan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
3.

\L_

III.

PROGRAM PENCEGAHAN
1. Sosialisasi penghapusan

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
pada dinas/instansi terkait, masyarakat dan media masa.
2.Kampanye penghapusan bentuk-bentuk pekerjan terburuk untuk anakanak
3. Pendidikan penanganan kasus penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak
4. Bantuan bea siswa bagi anak keluarga miskin
5. Bantuan ekonomi melalui pelatihan kerja, pelatihan usaha bagi keluarga
miskin
6. Monitoring dan evaluasi pelaksaan rencana aksi penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan program pencegahan dan penarikan pekerja anak yang
bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diperlukan peran
semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,Lembaga
Swadaya masyarakat,serikat pekerja/serikat buruh,organisasi pengusaha
maupun masyarakat pada umumnya.
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1. Bidang pendidikan
1. Pengumpulan data

t

anak putus sekolah.

2. Kemudahan wajib belajar 9 tahun terjangkau masyarakat
3. Pemberian bea siswa anak keluarga miskin
4. Kemudahan memperoleh

pendidikan bagi anak yang terbebas dari

pekerjaan terburuk
5. Pelatihan bagi pendidik dan pembimbing dalam menghadapi anak yang

melakukan pekerjaan terburuk
6. Sosialisasi ke pada orang tua siswa
7. Sosialisasi kepada masyarakat
8. Wajar Diknas Tk Wustho (setingkat SMP)

9. DIKTERAPAN (Pendidikan Terpadu Anak Harapan)
2. Bidang ketenagakerj aan
1.

Pengumpulan dan penyebarluasan data serta informasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

2. Pemberian pelatihan serta upaya rehabilitasi dan integrasi program
3. Pengkoordinasian pembebasan terhadap pekerja

anak serta melakukan

upaya agar mereka tidak kembali bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak
4. Pelaksnaan pemeriksaan tempat-tempat kerja yang rawan akan praktek-

praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
3.

Bidang kesehatan

data penelitian,dan pengkajian dampak buruk yang timbul
dan mengganggu kesehatan anak yang melakukan pekerjaan terburuk

1. Pengempulan

untuk anak
2. Penyedian pelayanan kesehatan bagi anak-anak

di

sarana-sarana

kesehatan
3. Penyebarluasan

informasi tentang resiko kesehatan bagi anak yang

bekerja kepada pihak-pihak terkait dengan masalah pekerja anak
4. Bidang penegakan hukum

strategi kerjasama dengan departemen/instansi lintas
sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk
menyelamatkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

a. Penyusunan

anak.
b. Penyusunan

dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan

pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk
anak didaerah/kewilayahan baik secara pre-emptif, preventif, dan represif

i. Pre-emtif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menetralisir dan

bentuk-bentuk pekedaan, terburuk untuk anak melalui keglatan
bimbingan.

ii.

Preventif kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan
terjadinya peristiwa/kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk

anak melalui kegiatan patroli terhadap tempat-tempat yang dianggap
rawan terjadinya kasus

iii. Represif kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan

dan

penyidikan oleh aparat yang berwenang terhadap pelaku untuk dapat
diajukan ke penuntut umum.
c. Pelaksanaan koordinasi

dan kerjasama lintas sektoral untuk

dapat

mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam penanggulangan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui tahap perumusan,
pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.
d. Penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dqngan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
e. Pelaksanaan tindak lanjut atas segala pengaduan eksploitasi pekerja anak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.

Bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2AO2 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

6.

Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya
1. Program Kesehatan Rep Remaja
1. Pelatihan PS/KS

2. Pembentukan PIK Remaja/mahasiswa
3. Orientasi pengelola PIK remaja

4.Biaya Operasional PIK Remaja Kec/kelompok
5. Biaya Operasional PIK Remaja Kec/kelompok
6. Biaya OPS Forum PIk Remaja (FRV/)

2.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Pengumpulan data

balita dan remaja
2. Survey tentang pemahaman keluaraga dan remaja tentang program
ketahanan keluarga
3. Pembinaan kepada keluarga yang memiliki balita untuk meningkatkan
keluarga kualitas balita melalui BKB
4. Pembinaan kepada keluarga yang memiliki remaja untuk meningkatan

kualitas remaja melalui kegiatan BKR
5. Pembinaan terhadap kelompok pIK- Remaja

3.

Penyuluhan di desa yang diindikasikan banyak anak-anak dijadikan

Effi=1*

4. Peian PKK dalam

rencana pksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan
tereburuk untuk anak

5. Kegiatan keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempun
(pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan, perempuan dan

anak)

6.

Upaya pencegahan penghapusan eksploitasi seksual komersial anak di
basis komunikasi

7.

Kampanye undang-undang perlindungan anak dan konvensi hak anak
di komunitas remaja, sekolah dan masyarakat
'

8.

Pendampingan dan penanganan kasus-kasus bentuk-bentuk peke4'aan

terburuk untuk anak

g.

Pelayanaan konseting bagi anak-anak yang bermasalah dengan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak

10.

Penyedian shelter/rumah aman bagi anak-anak yang mengalami
eksploitasi seksual komersial anak, atau anak-anak terlantar lainnya

11. Support bagi anak-anak dan keluarga yang bermasalah
12. Sarasehan penghapusan

7.

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Bidang media
a. Penyebarluasan informasi tentang Rencana

Aksi Nasional Penghapusan

Bentuk-bent.uk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
c. Penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan yang berkaitan

dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak

tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap
praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

d. Pengupayaan

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program
nasional, maka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak perlu dinilai ulang secara berkala.
Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan oleh Komite Aksi Daerah
Pengahapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 560124012009 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komite Aksi Wonosobo Penghapusan

ffi'-
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pemantauan dan evaluasi, komite 4ksi daerah dapat"mengikutsertakan'seqenap
lapisan masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat lebih berdaya

guna dan berhasil guna. Pelaksanaan pefirantauan' dan evaluasi dilakukan
untuk menilai keberasilan pelaksaaan Rencana Aksi Daerah, pemantauan dan
evaluasi dilakukan melalui pen5rusunan dan pengembangan

:

a. Sistem dan mekanisme pemantauan
b. Indikator keberasilan program

c. Publikasi
d. Pelaporan secara berkala
BAB VI
PENUTUP

Upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak

bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,
tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu
upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menems, berkelanjutan dan

terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi sosial

dan

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan
laisan masyarakat secara bersama-sama

BUPATI WONOSOBO,

"
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Lampiran II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR

TAHUN

4r

2O1A

PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOMITE DALAM RAD.PBTA KABUPATEN WONOSOBO
NO

I

BIDANG TUGAS

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR

Z

J

+

BIDANG
PENDIDIKAN

Pengumpulan data anak putus
sekolah

Tersedianya data anak
putus sekolah

WAKTU

SASARAN

BIAYA

o

2013 Anak putus sekolah

APBD/
APBN

s.d

20L6
Kemudahan wajib belajar 9 tahun
terjangkau masyarakat

lTersedianya sasaran
lpendidikan 9 tahun
Pemberian bea siswa anak keluarga lTersedianya bea siswa
ibagi anak keluarga
miskin
I

Fasilitasi bagi anak yang terbebas
dari pekerjaan terburuk utuk
melanj utkan pendidikan
Pelatihan bagi pendidik dan
pembimbing dbJam menghadapi
anak yang melakukan pekerjaan

terburuk
6. Sosialisasiwaja 12 tahun kepada
orang tua siswa

sosialisasi hak-hak anak kepada
orans tua siswa

miskin
Anak yang terbebas dari
pekejaan terburuk
dapat melanjutkan
pendidikan
Terlaksananya
pelatihan bagi p'endidik
dalam menghadapi
anak yang melakukan
pekerjaan terburuk
Terlaksananya
sosialisasi WAJAR 12 tI1
Terlaksana sosialiasi
hak-hak anak

PENANGGUNG
JAWAB

Orang tua siswa
Pendidikan paud wali

APBD
APBD

Dinas Dikpora
Kab. Wonosobo

I

z
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.)

Anak Harapan)

II BIDANG
KETENAGAKER
JAAN

1.

()

D

Wajar Diknas Tk Wustho (setingkat Meningkatkan
sMP)
APK/APM Prog. wajib
belajar 9 tahun
9. DIKTERAPAN (Pendidikan Terpadu

{

Meningkatkan
APK/APM Prog. Wajib
belajar 9 tahun
Mengurangi angka
kematian
Menghindari anak dari
pelecehan seksual dan
tindak kekerasan
Mengurangi angka tuna
wisma
Menjamin masa depan
anak lebih baik

Pengumpulan dan penyebarluasan Tersedianya data
data serta informasi rnengenai hal- pekerja anak wilayah
hal yang berkaitan dengan bentuk- perkotaan
bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak

2013
s.d

2016

Santri pondok
Pesantren
Salafiyah

jalanan
s.d.
2. Anak terlantar
20r6 3. Anak marjinal

bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk
untuk anak

APBN

Kantor
Kementrian

20t3

1. Anak

APBN

Kantor
Kementrian Agarn

2413

1. Perusahaan formal
usaha informal di
wilayah Kab.

APBN

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi Kabi
Wonosobo

s.d

2016

Wonosobo
2. Apindo

3. Serikat pekerja
Adanya
sosialisasi/lokakarya
tentang penghapusan

o

2. Pemberian pelatihan serta upaya
rehabilitasi dan integrasi program

Adanya pelatihan bagi
anggota komite dalam
integrasi program

Terlaksannya
pembebasan terhadap
pekerja anak agar tidak
kembali pada bentukbentuk pekerjaan
terburuk untuk anak

3. Pengkoordinasian pembebasan
terhadap pekerja anak serta
melakukan upaya agar mereka
tidak kembali bekerja pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk
anak
4. Pelaksanaan pemeriksaan tempattempat kerja yang rawan akan
praktik- praktik bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak

BIDANG
KESEHATAN

1

Program Kesehatan Reproduksi
Remaja

Terlaksanya koordinasi
pemindahan anak-anak
dari tempat kerja

Badan KB
Kabupaten
Wonosobo

a.

Pelatihan PS/KS

Terlaksananya kegiatan 2013
pelatihan
s.d.
2016

Remaja Pengelola PIK APBD/
APBN

b.

Pembentukan PIK Remqja/
Mahasiswa

Terbentuknya PIK
remaja baru

Remaja Kelompok

c.
d.

Orientasi Pengelola PIK Remaja
Biaya operasiona-l PIK Remaja
Kec/Kelompok

e.

Biaya operasional PIK Remaja
Kec/ Kelompok

f.

Biaya Ops Forum PIK Remaja
(FRW)

20L3
s.d.

20L6
Terlaksananya orientasi 2013
s.d
Tersedianya dana Ops
2013
PIK Remaja

Tersedianya dana Ops
Forum PIK Remaja

APBN

Remaja Pengelola

20t3
s.d.

APBD/
APBN

PIK

s.d.

2016
Terselanggaranya forum 2013
remqja Kabupaten
s.d.
2016

APBD/

APBD/
APBN

Kelompok PIK Remqja APBD/
Anggota
APBN

PIK Se Kabupaten
Wonosobo FRW

APBD/

Keluaraga dan
anggota keluarga di
wilayah kabupaten

APBN/

APBN

2016

2. Program Kesehatan

2013

Reproduksi Remaja

s.d

2016

a. Pengumpulan data balita dan
remaja

APBD

Badan KB
Kabupaten
Wonosobo

Tersedianya data balita
dan remaja sebagai.
sasaran program
I

b. Survey tentang pemahaman
keluaraga dan remaja tentang
program ketahanan keluarga

Tersedianya data
permasalahan hasil
survey tentang anak

t:

c. Pembinaan kepada keluarga
yang memiliki balita untuk

Meningkatnya kualitas
anak usia sampai
meningkatkan keluarga kualitas dengan 7 tahun
balita melalui BKB
dida-lam tumbuh
kembangnya
d. Pembinaan kepada keluarga
Meningkatnya kualitas
yang memiliki remaja untuk
hidup remaja dari
pengaruh sex bebas,
meningkatan kualitas remaj a
meialui kegiatan BKR
dan NAFSA

e. Pembinaan terhadap kelompok
PIK- Remaja

a.

b.

Pengumpulan data
penelitian, dan pengkqjian
dampak buruk yang timbul dan
mengganggu kesehatan anak
yang melakukan pekerjaan
terburuk untuk anak'

Meningkatnya
kelembagaan yang
membina remaja agar
terbebas dari
permasalahan anak

Terlaksananya
pemeriksaan kesehatan
bagi anak jalanan, anak
yang bekerja di sektor
informal, anak yang
berjualan asongan,
pemeriksaan kesehatan
bagi PSK
Penyedian pelayanan kesehatan Tersedianya pelayanan
kesehatan bagi anakbagi anak-anak di saranasarana kesehatan
anak di tempat saranasarana kesehatan

2012
s.d

20L6

Pekerja anak,anak
ialanan, anak
terlantar,anak yang
bekerja di lokalisasi

APBD

APtsD

Dinas Kesehatan

(
,z

ru BIDANG
PENEGAKAN
HUKUM

.)
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c.

Penyebarluasan informasi
tentang resiko kesehatan bagi
anak yang bekerja pada pihakpihak terkait dengan masalah
pekerja anak

d.

Peningkaan kesadaran tentang Tersedianya pelayanan
kesehatan bagi pekerja
kesehatan bagi pekerja anak
anak dan orang tuanya
dan orang tuanya.
di sarana pelayanan
kesehatan.

5,

o

o

Terlaksananya
kampanye resiko
kesehatan bagi anakanak yang bekerja
kepada pihak-pihak
terkait dengan masalah
pekerja anak

Terlaksananya
1. Fasilitasi pengawasan terhadap
bentuk-bentuk pekerj aan terburuk pengawasan atau
pemantauan terhadap
untuk anak
pekerja anak di tempattempat yang terburuk

2013
s.d.

20L6

Anak dan orang tua

APBD

Masyarakat

APBD

Kantor Kesba4g
Poi dan Linmas

2. Penyusunan dan penetapan

Perusahaan yang
s.d.
mempekerjakan anak.
2016 Lokalisasi yang
mempekerjakan anak
sebagai pelacur.
Pelaku perdagangan
anak. Pelaku yang
mengkoordinir
pengamen anak

2013

kebijakan dan upaya serta
tindakan pencegahan dan
penanggulangan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak di
daer ah I kewilayahan baik secara
pre-emtif, preventif dan represif

a. Pre-emtif yaitu kegiatan yang
ditujukan untuk menetralisir
dan menghilangkan faktorfaktor yang berpengaruh
terhadap timbulnya bentukbentuk pekerjaan terburuk
untuk anak melalui kegiatan
bimbingan

Kepolisian,
Kejaksaan,
Pengadilan dan
Satpol PP

Terlaksan arly a kegiatan
yang menghilangka
faktor penyebab
timbulnya pekerjaan
terburuk bagi anak

b. Preventif kegiatan yaqg
Terlaksananya
ditujukan untuk menghilangkan pengawasan dan
kesempatan terjadinya
peristiwa/ kasus bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak
melalui kegiatan patroli
terhadap tempat-tempat yang
dianggap rawan terjadinya
kasus

pemantauan di tempattempat maupun di
daerah yang rawan
terjadinya kasus
traficking maupun
pekerja anak yang
bekerja ditempattempat terburuk.

l
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c. Represif kegiatan yang
ditujukan untuk melakukan

V BIDANG
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN

VI BIDANG SOSIAL
EKONOMI DAN
BUDAYA

Terlaksanarrya
penyelidikan dan
penyelidikan dan penyidikan
penyidikan terhadap
pelaku untuk dapat
oleh aparat yang berwenang
terhadap pelaku untuk dapat di diajukan ke pengadilan
ajukan ke penuntut umum
Keputusan Presiden Nomor 59 tersedianya produk
tahun 2OO2
hukum daerah untuk
mendukung
penghapusan bentukbentuk pekejaan
terburuk untuk anak di
kabupaten Wonosobo

Penyuluhan di desa yang
diindikasikan banyak anakanak dijadikan pemulung PRT

Terlaksananya
penyuluhan di desa
kantong pemulung dan
PRT kepada orng tua

SKPD,Setiap tahun
ada

2013
s.d

Kabupaten Wonosobo
(Desa Binaan)

Bagian Hukum
Setda Kab.
Wonosobo

APBD
Anggara PKK Kab.
n PKK Wonosobo.

20t6

untuk
Transpor

t
Peran PKK dalam rencana aksi
penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan tereburuk untuk
anak

2. a. Upaya pencegahan
penghapusan eksploitasi
seksual komersial anak di basis
komunikasi

Terlaksananya
informasi tentang
bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk bagi
anak

2013
s.d
2016

Kabupaten Wonosobo
(Desa Binaan)

Tersedianya pusat
pengaduan di desa-desa

2013

a. ljesa Dlnaan
b. Toga
c. Tomas
d. Organisasi
perempuan

.

s.d

2016

(APBD)

APBD

UPIPA GOW Kab.
Wonosobo

b. Kampanye undang-undang

UU perlindungan anak
perlindungan seksual komersial dapat diterapkan untuk
pemenuhan hak anak
anak di basis komunitas

20t3 a. Sekoiah
s.d

APBD

b. Karang taruna

24rc c. organisasi
perempuan

c. Pendampingan dan penanganan Terlaksananya
pendampingan dan
pekerjaan terburuk untuk anak penanganan kasus
bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk
untuk anak
kasu s-kasus bentuk-bentuk

d. Pelayanaan konseling bagi anak- Tersedianya relawan
anak yahg bermasalah dengan
bentuk-bentuk pekerj aan
terburuk untuk anak

pendamping/konselor
yang terampil dan

20L3
sd

20t6

2013
s.d

a. Anak yang
bermasalah
b. Keluarga anak
ang bermasalah

APBD

Anak yang
bermasalah

APBD

a. Anak yang
bermasalah
b. Keluarga anak
yang bemas6.lah

APBD

a. Anak yang
Bermasalah
b. Keluarga anak
yang bermasalah

APBD

20t6

terlatih

Tersedianya psikolog di
UPIPA GOW Kab.
Wonosobo
e. Penyedian shelter/rumah arnan Tersedianya shelter di
bagi anak-anak yang mengalami UPIPA GOW
eksploitasi seksual komersial
Kab.Wonosobo
and"k, atau anak-anak terlantar

2013
s.d

20t6

lainnya

f.

Support bagi anak-anak dan
keluarga yang bermasalah

Memiliki kapasiatas
maneiemen shelter
Pemberian motivasi dan
spiritual

g. Sarasehan penghapusan bentuk Pemahaman
pemenuhan hak anak
bentuk pekerjaan terburuk
untuk anak

2013
s.d

20L6

a. Anak yang
bermasalah(SMPsMA)
b. Guru BP
c. Organisasi

APBD

perempuall
d. Anak-anak jalanan

Bagian PP dan P4

a. Anggota komite
aksi dan SKPD
wilayah Kab.
Wonosobo
b. Organisasi

terpenuhinya hak-hak
anak, peningkatan
perempuan (pelaksanaan sosialisasi program kegiatan dalam
yang terkait dengan kesetaraan,
upaya pemenuhan hakhak anak
perempuan dan anak)

3. kegiatan keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan

masyarakat
c. Masyarakat

4.

20t3

Pemberdayaan masyarakat miskin

PNPM

s.d

a. Pemberian bantuan peralatan
sekolah

b. Beasiswa untuk siswa miskin

Mendukung
peniirgkatan ADK/APM
Wajar dikdas 9 tahun

Siswa-siswa dari
keluarga miskin

Mengurangi angka anak
putus sekolah
Mencegah pekerja anak

c. Pelatihan

Meningkatkan kapasitas
SDM

Anak-anak dari
keluarga miskin

Bapermasdes

Membekali remaja
dengan skill agar bisa
bekerja dengan layak

5.

Dinas sosial

LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF

a.

b.

Bimbingan dan tanggung jawab Ketersediaan lembaga
konsultasi bagi orang
orang tua
tua/keluarga tentang
pengasuhan dan
P2TP2A
BKB
Pos Curhat
Lembaga Konsultasi
Keluarga
Anak yang terpisah dari orang

tua

c.
d.
e.

f.

Reunifikasi
Pemindahan anak secara illegal
Dukungan kesejahteraan bagi
anak

Anak yang terpaksa dipisahkan
dari lingkungan keluarga

Ketersediaan lembaga
kesejahteraan
anak/LKSA

Lembaga yang

menyediakanlayanan
anak luar asuhan
keluarga baik yang
dikelola oleh
pemerintah maupun
masyarakat
1. Jumlah LKSA

g.

Pengangkatan/ adopsi anak

Laporan sosial dari
Dinas sosial Kab/Kota
tentang pengangkatan
/adopsi anak

l.Relasi/hubungan
orang tua angkat dan
anak angkat
2. Control masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
adopsi
3. Keberadaan rumah
singgah

h

Kekerasan dan penelantaran
anak cacat

Ketersediaan layanan
kesehatan anak dengan
kecacatan
Jumlah anak cacat yang
tertangani

a. Pendidikan non
formal
b. Jumlah
lembaga/RBM yang
berfungsi laktit
c. Jenis layanan RBM
kepada ADK
d. Ketersediaan forum
komunikasi keluarga
dengan anak cacat '
e. Bantuan alat bagi
ADK

ketersediaan
mekanisme
penanggulangan
bencana pada anak
yang memperhatikan
kepentingan anak

b. Anakyang

berhadapan dengan

hukum

c. Anak dalam situasi eksploitasi

d. Anak yang masuk

dalam
kelompok minoritas dan adat

Prosentase anak yang
berhadapan dengan
hukum yang
diselesaikan dengan
pendekatan keadilan
restoratif di tingkat
kepolisian

Advokasi dan
pendampingan

Jumlah kasus ABH
yang diselesaikan
dengan mekanisme
restoratif justice

Rujukan ke PPSA

Prosentase anak yang
terlibat dalam bentuk
pekerjaan terburuk
anak

a. Jumlah anak yang

harus bekerja karena
kondisi di keluarga
b. Jumlah anak yang
harus bekerja di

(t
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VII BIDANG HUMAS
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Penyebarluasan informasi tentang Tersebarluaskannya
rencana aksi nasional penghapusan informasi tentang
bentuk-bentuk peked aan terburuk rencana aksi
untuk anak
penghapusan bentuk
pekerjaan terburuk
untuk anak melalui
berbagai bentuk media

o

20L3

1

s.d

2

2016

3
4
5
6

a)

Masyarakat
Perusahaan
Media Massa
Kepolisian
Pemkab
Ormas

APBD

Tersebarluaskannya
tentang peraturan
perundang-undangan
yang berkaitan dengan
bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk
untuk anak

Masyarakat
Perusahaan
20t6 o Media Massa
4 Kepolisian

APBD

Tersebarluaskannya
kegiatan-kegiatan aksi
daerah penghapusan
bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk
untuk anak dalam
berbagai media
komunikasi

2013

komunikasi

Penyebarluasan tentang peraturan
perundan g-undangan yang
berkaitan dengan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak

Penyebarluasan informasi tentang
berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan rencana aksi nasional
penghapusan bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak

2013

1

s.d.

2

5 Pemkab
6 Ormas

s.d.

20L6

Masyarakat
2. Perusahaan
3. Media Massa
4. Kepolisian
1.

5. Pemkab
6'.

Ormas

APBD

Bagian Humas
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4. Pengup ayaan tumbuhnya
jurnalis/wartawan yang sensitive
terhadap praktek pekerjaan
terburuk untuk anak

Terjalinnya kemitraan
yang positif dengan
media massa fiurnalis)
sensitive terhadap
praktek pekerjaan
terburuk untuk anak

Media Massa cetak
dan elektronik

APBD

