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PENGANTAR
Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2013 Tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) telah
mengamanatkan tentang pentingnya pentingnya pemenuhan
kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi
aspek kesehatan, gizi dan perawatan, pendidikan dan
pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahtraan, sehingga anak
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, menegaskan bahwa pada tahun
2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki
memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak
usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang
berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan
dasar.
Berpijak dari kebijakan tersebut diatas, maka Direktorat
Pembinaan PAUD, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memandang perlu
adanya bahan sosialisasi PAUD dalam bentuk Booklet bagi Guru
dan Tenaga Kependidikan PAUD serta pemangku kepentingan
yang
terkait
dalam
pembinaan,
pengembangan
dan
penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas.
Akhirnya dengan disusunnya Booklet ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman bagi semua pihak dalam mewujudkan
PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci menjamin masa depan
anak Indonesia
Jakarta,

September 2017

Direktur Pembinaan PAUD

R. Ella Yulaelawati, R., M., Ph.D
NIP. 19580409198422001
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Apa Itu Perlindungan Anak?

P

erlindungan

anak

adalah

sebagai segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh berkembang dan
berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan
martabatat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan
dari
kekerasan dan diskriminasi.

P

erlindungan ini dilakukan

di lembaga Pendidikan anak
Usia
Dini
dalam
bentuk
perlindungan yang diterima
oleh anak dalam situasi dan
kondisi
tertentu
untuk
mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang
membahayakan diri dan jiwa
dalam tumbuh kembangnya.

Mengapa Anak Perlu Perlindungan?
Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara obtimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia dan
sejahtera.

1. Anak memiliki
harkat dan
martabat yang
sama dengan
orang dewasa.

Harkat dan martabat anak
bersifat kodrati dari sang
pencipta yang merupakan hak
asazi anak yang sama dengan
harkat
martabat
orang
dewasa.

1

2. Karena anak
memiliki hak
untuk secara
merdeka dalam
kebebasannya
diperlakukan
sesuai hak
asazinya.

Anak mendapatkan
perlindungan yang wajar baik
dalam bentuk fisik maupun
psikis, dan diberikan
kebebasan yang tetap ada
control dari orang dewasa.

3. Karena
perlindungan
merupakan salah
satu hak anak
yang harus
dipenuhi.

Anak mendapatkan
perlindungan yang wajar baik
dalam bentuk fisik maupun
psikis, dan diberikan
kebebasan yang tetap ada
control dari orang dewasa.

4. Karena anak
belum memiliki
kemampuan yang
cukup untuk
melindungi diri
sendiri.

Anak dalam usia tertentu
belum cukup mampu untuk
melindungi diri sendiri, maka
perlu ada orang dewasa yang
memberi perlindungan.

5. Anak-anak
memiliki
ketergantungan
yang sangat
tinggi terhadap
orang dewasa.

Anak sesuai undang-undang
memiliki hak
hak
hidup,
tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal
dan
hak-hak
ini
harus
mendapatkan jaminan dari
orang dewasa. Jika tidak ada
jaminan dari orang dewasa,
maka anak tidak dapat hidup,
tidak dapat tumbuh, tidak dapat
berkembang, dan tidak dapat
berpartisipasi secara optimal.
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Siapa Saja yang Bertanggungjawab dalam Perlindungan
Anak?
Yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada
anak, sesuai dengan undang-undang adalah, Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua.

a. Peran Negara dan pemerintah

Peran
serta
masyarakat
dalam
dapat
dilakukan
bentuk;
 lembaga perlindungan anak,
 lembaga
kesejahteraan
sosial,
 organisasi kemasyarakatan,
 lembaga pendidikan,
 media massa, dan

antara lain;
1. Melaksanakan regulasi
yang memimpin
terpenuhinya hak-hak anak
2. Memfasilitasi
terpenuhi
hak-hak anak
3. Kebijakan dan programprogram

b. Peran Masyarakat sesuai

undang-undang
perlindungan anak
antaralain;
1. memberikan
informasi
melalui
sosialisasi
dan
edukasi mengenai hak anak
dan peraturan perundangundangan tentang anak.
2. Memberikan
masukan
dalam perumusan kebijakan
yang terkait perlindungan
anak
3. Melaporkan kepada pihak
yang berwenang jika terjadi
pelanggaran hak anak
4. Berperan aktif dalam proses
rehabilitasi dan reintegrasi
sosial bagi anak
5. Melalkukan
pemantauan,
pengawasan
dan
ikut
bertanggung
jawab
terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak

c. Peran Keluarga

 Peran keluarga memberikan
pemenuhan hak-hak anak
antara lain;
 Pendidikan dan pengasuhan
 Kesehatan
 Kesejahteraan
 Pemanfaat waktu luang
 Melakukan kegiatan budaya
 Mencegah eksplotaisi
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Kapan Anak Membutuhkan Perlindungan?

Bila anak mendapatkan tindakan seperti berikut;
1.
2.
3.
4.
5.

Diskriminasi
Eksploitasi, ekonomi, dan seksual
Penelantaran
Kekejaman, kekerasan, penganiyaan dan ketidakadilan
Perlakuan salah

Siapa yang Secara Khusus Harus Dilindungi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi,
korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi
konflik bersenjata
Anak yang berhadapan dengan hukum
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
Anak tereksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual
Anak yang diperdagangkan
Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya
Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
Anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental
Anak yang menyandang cacat
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Bentuk Kekerasan yang Terjadi di Sekolah?
1. Bentuk kekerasan fisik meliputi: pertengkaran, dipukul,
ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan
benda-benda keras, dijemur dibawah terik sinar matahari
serta
diminta
lari
mengelilingi
lapangan.
Bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh
dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi,
perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ
seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak,
tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam
kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban
prostitusi.
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2. Bentuk Kekerasan emosional meliputi: mengancam, menakut nakuti,
menyinggung perasaan, merendahkan martabat, mendiamkan,
mengucilkan, memelototi, dan mencibir.
3. .Bentuk kekerasan verbal yang seringkali terjadi meliputi: memaki,
menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum,
menyoraki dan mencandai bermuatan fitnah.
4. Bentuk kekerasan cyber bullying yang terjadi meliputi:
mempermalukan, mengancam , kalimat verbal bermuatan seksual
serta merendahkan.
Akibat Kekerasan pada Anak antara lain Anak
Menjadi ??





Cepat marah dan akan melakukan kekerasanpada orang lain
Hilang konsentrasi belajar
Kurang percaya diri
Luka fisik

Bagaimana Bentuk Layanan Perlindungan dalam
Lembaga PAUD ??
Perlindungan anak harus menjadi bagian dari Misi lembaga, artinya semua
anak yang ada di Satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan
kekerasan non fisik, antara lain:
1. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam
kondisi aman, nyaman dan menyenangkan.
2. Memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik
ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya disekitar
Satuan PAUD.
3. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang
tidak boleh disentuh.
4. Mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat
perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari
tempat dan orang yang dirasakan membahayakan.
5. Semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru.
6. Semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan
dan kondisinya.
7. Memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta
peduli kepada semua anak dengan tidak mecap atau melabelkan sesuatu
pada anak.
8. Menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun,
dan saling menyayangi.
9. Memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang
dewasa yang mendampingi)
10. Menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi
di Lembaga PAUD.
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Bagi

setiap pihak yang melanggar ketentuan yang diatur dan
tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat
dikenakan sanksi pidana penjara, yakni perbuatan setiap orang yang
dengan sengaja melakukan:
1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami
kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi
sosialnya ;
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak
mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun
sosial ;
3. memperdagangkan anak ;
4. memperalat anak terkait dengan narkotika dan psikotropika ; dan

Yang

dimaksud dengan penelantaran di sini ialah di mana
seseorang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dalam keadaan anak:
terlantar sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau dalam
situasi darurat (menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban
bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata); berhadapan
dengan hukum; dari kelompok minoritas dan terisolasi; tereksploitasi
secara ekonomi dan atau seksual; diperdagangkan; menjadi korban

Jika terjadi kekerasan, siapa yang bisa dihubungi?
 Telepon Sahabat Anak Indonesia ( TESA) 129
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI )
 Telp : 021-31901556
 Email : pengaduan@kpai.go.id
 : info@kpai.go.id
 Rumah sosial Perlindungan Anak ( RSPA)
 Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak
(P2TP2A)
 Unit perlindungan Perempuan dan Anak (disetiap Polres)
 www.pandawa-care.com
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