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I. UMUM 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 

sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat 
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa da negara di masa depan. 

Meningat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa 
depan bangsa sehingga anak patut mendapatkan perhatian dari semua 

pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar terhindar 
dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang 

akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial 

anak. 

Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial 
dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat banyak anak yang belum 
terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti korban 

perdagangan anak, pekerja anak, anak yang dilacurkan, penelantaran 
anak, dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang 
memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan 

kebahagiaan pada usia anak. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, 

serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak –pihak yang akan 
merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas 
permasalahan anak khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

perlu lebih dipertegas agar semua pihak serius terhadap masa depan 
anak, apalagi masa depan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan 

hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif. 

Diharapkan melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih 
mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga 
dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan 

berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat 
serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan 

anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih 
menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan 



 

 

 

perundangundangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan 

anak dan perlindungannya. 

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

ini lebih difokuskan pada tiga sektor yang dianggap memiliki peran 
strategis untuk mengupayakan terlaksananya perlindungan anak di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pertama, pemenuhan hakhak 

dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan 
khusus, kedua, mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan 

anak, dan ketiga, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah 

perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, 

status hukum dan kondisi fisik maupun mental. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah 
bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan 
oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan 

yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi 

pertimbangan utama. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi 
yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, 

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat 

anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut halhal 

yang mempengaruhi kehidupannya. 



 

 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah 
dukungan negara terhadap masyarakat untuk penguatan dan 

akses agar mampu mengambil peran dalam upaya perlindungan 

anak secara optimal. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Keluarga Pengganti meliputi juga institusi atau lembaga 
penyelenggara pengasuhan anak milik pemerintah, pemerintah 
daerah atau swasta yang dikenal sebagai panti asuhan dengan 

ketentuan keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan 

hanya bersifat sementara, paling lama 12 (dua belas) bulan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 



 

 

 

Ayat (2) 

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah keterlibatan anak 
dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, 
pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat 
menikmati hasilatau mendapatkan manfaat dari keputusan 

tersebut. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan 
keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang anak. 

Ayat (3) 

Mengancam kelangsungan hidup anak adalah melakukan suatu 
perbuatan yang berakibat kekerasan fisik dan psikis pada anak, 
dan atau tidak melakukan suatu perbuatan (membiarkan) anak, 

tidak memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 



 

 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang menerapkan manajemen 

yang ditujukan untuk memastikan setiap anak secara inklusif 
berada dalam lingkungan yang aman secara fisik melindungi 

secara emosional, dan mendukung secara psikologis. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasa1 9 

Ayat (1) 

Huruf a 

Pengungsi anak dapat terjadi dalam situasi pengungsian pada 
umumnya dimana terjadi perpindahan manusia yang 

meninggalkan suatu wilayah (negara) guna menghindari suatu 
bencana atau musibah baik karena alam maupun karena 

perbuatan manusia secara langsung seperti perang, kebocoran 

nuklir dan ledakan bom. 

Huruf b 

Cukup jelas. 



 

 

 

Huruf c 

Anak korban kerusuhan dapat terjadi dalam situasi konflik 
dalam wilayah negara baik berbentuk konflik horizontal (antar 

warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai 

penyebabnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “Rumah Perlindungan Sosial Anak” 

adalah Unit Pelayanan Teknis di bawah Pemerintah Provinsi 
berupa (pusat Pemulihan) yang diperuntukkan bagi anak-anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak korban 



 

 

 

perdagangan, anak korban tindak kekerasan dan perlakuan 

salah,Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak terlantar. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bentuk pekerjaan terburuk bagi anak” 

atau adalah perlakuan meliputi tindakan atau perbuatan 
memperalat, memeras dan memanfaatkan secara fisik maupun 

psikis, terhadap anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, 
atau golongan berupa uang atau setara dengan uang tanpa 
memperhatikan hak anak dan perkembangan mental maupun 

fisiknya (eksploitasi anak). 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “anak korban tindak pidana 
perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan dengan memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas anak tersebut untuk tujuan eksploitasi 

atau mengakibatkan anak tereksploitasi. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “prostitusi anak” adalah tindakan 
mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang 

anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan 

imbalan uang atau imbalan lainnya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pornografi anak” adalah setiap 

representasi dengan sarana apapun yang melibatkan anak 
secara eksplisit dalam kegiatan seksual baik secara nyata 
maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-

organ seksual anak untuk tujuan seksual. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pernikahan usia anak” 
adalahpernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan 

yang memiliki usia di bawah umur 18 (delapan belas). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 



 

 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasa1 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasa1 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 



 

 

 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses 
penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam 

masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. 

Pasal 16 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasa1 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 



 

 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Instansi vertikal yang terkait dengan perlindungan anak adalah: 

a. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional perwakilan 

Kepulauan Bangka Belitung; 

b. Badan Pusat Statistik; 

c. Kementerian Agama; 

d. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

e. Badan Narkotika Nasional Provinsi; 

f. Kepolisian; 

g. Kejaksaan; dan 

h. Pengadilan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “lembaga non pemerintah” adalah 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang 

perlindungan anak. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasa1 23 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 



 

 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasa1 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 



 

 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 
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