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PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
NOMOR   3   TAHUN 2014 

 

 TENTANG 
  

PERLINDUNGAN ANAK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI INDRAGIRI HULU 
 
Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan 

amanah dan anugerah Tuhan Yang maha Esa yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan 
keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, 
sistematis dan bermakna untuk melindungi dan menjamin 
terwujudnya hak dasar anak;  

 b. bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai 
bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran 
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, 
masyarakat dan keluarga untuk melindungi dan menjamin 
pemenuhan hak dasar anak; 

 c. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak 
anak termasuk perlindungan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b serta peran serta semua pihak yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan 
dan penjaminan hak dasar anak, maka diperlukan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan 
dan penjaminan hak dasar anak; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2754); 

 
3. Undang-Undang... 



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

 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesdia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437( sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 4844). 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54  Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
 

 dan 
 

 BUPATI INDRAGIRI HULU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. 
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu 
dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai dengan derajat ketiga. 

 
 

7. Orang Tua... 



7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 
tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 

8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 

9. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

10. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan 
fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangannya secara wajar. 

11. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 
kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. 

12. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 

13. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, 
untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan 
kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak 
mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. 

14. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta 
minatnya. 

15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara. 

16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi 
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

17. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi 
profesional dalam bidangnya. 

18. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekspoitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyelahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (NAFZA), anak korban penculikan, penjualan, 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 

19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem 
pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu  yang mengintegrasikan 
komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 
yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program 
dan kegiatan pemenuhan hak anak. 

 
Pasal 2 

Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak berasaskan 
Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak 
meliputi : 
a. Non diskriminasi; 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan  
d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Pasal 3... 



Pasal 3 
Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan tetap 
menjunjung nilai luhur yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hulu 
 

BAB II 
OBJEK DAN SUBJEK 

 
Pasal 4 

Objek Perlindungan Anak adalah semua orang yang belum berusia 18 tahun 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

 
Pasal 5 

Subjek Perlindungan Anak adalah seluruh orang, keluarga, masyarakat, 
Pemerintah, LSM berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan 
difasilitasi oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Indragiri Hulu. 

 
BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 
 

Bagian Kesatu 
Hak Anak 

 
Pasal 6 

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 

Pasal 7 
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 
 

Pasal 8 
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
bimbingan orang tua. 
 

Pasal 9 
(1)  Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  yang berlaku. 

 
Pasal 10 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
 

Pasal 11... 



Pasal 11 
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakatnya. 

(2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk anak 
yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan dan anak yang 
berhadapan dengan hukum; dan 

(3) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 
dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan 
khusus. 

 
Pasal 12 

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 
dan kepatutan. 
 

Pasal 13 
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 
 

Pasal 14 
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
 

Pasal 15 
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan : 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan 
f. perlakuan salah lainnya. 

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan 
pemberatan hukuman. 

 
Pasal 16 

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa  pemisahan 
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir. 
 

Pasal 17 
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 
e. pelibatan dalam peperangan. 
 

Pasal 18... 
 



Pasal 18 
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 

 
Pasal 19 

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa. 
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan 
d. mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang 

ditempuh 
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. 
 

Pasal 20 
Setiap anak  yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta tetap memperoleh 
pendidikan. 
 

Bagian Kedua 
Kewajiban Anak 

 
Pasal 21 

Setiap anak berkewajiban untuk : 
a. menghormati orang tua, wali dan guru; 
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
 

BAB IV 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 22 
Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 
 

Bagian Kedua 
Kewajiban dan Tanggung jawab Negara dan Pemerintah 

 
Pasal 23 

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati 
dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak. 

Pasal 24... 



Pasal 24 
Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 
dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 
 

Pasal 25 
(1) Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang 
tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab 
terhadap anak. 

(2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak 
 

Pasal 26 
Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya 
dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan 
anak 
 

Bagian Ketiga 
Kewajiban dan Tanggung jawab Masyarakat 

 
Pasal 27 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 
dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak. 
 

Bagian Keempat 
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang tua 

 
Pasal 28 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. menyekolahkan anak sesuai program wajib belajar yang ditetapkan 

oleh Pemerintah;  
c. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan 
d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

(2) Dalam hal orang tua ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan dapat beralih kepada keluarga, dilaksanakan sesuai 
perundang-undangan. 

(3) Orang tua yang lalai dalam menyekolahkan anak sebagaimana dimaksud 
ayat (1) point (b) dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara 
selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
 

BAB V 
KEDUDUKAN ANAK 

 
Bagian Kesatu 
Identitas Anak 

 
Pasal 29 

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta 

kelahiran 
(3) Pembuatan... 



(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang 
yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. 

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang 
tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk 
anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. 

 
Pasal 30 

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah yang 
dalam pelaksanaannya diselenggarakan paling rendah pada tingkat 
kelurahan/desa. 

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diajukannya permohonan. 

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dikenai biaya. 

(4) Tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua 

Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran 
 

Pasal 31 
(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik 

Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan 
tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan 
pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang 
tuanya. 

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya 
berkewarnegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak 
atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus 
status Kewarnegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. 

 
BAB VI 

KUASA ASUH 
 

Pasal 32 
(1) Dalam hal orang tua atau keluarga melalaikan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan tindakan pengawasan atau 
kuasa asuh orang tua dapat dicabut. 

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan 
pengadilan. 

 
Pasal 33 

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat 
ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk 
mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh 
orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan 
yang kuat untuk itu. 

 
(2) Apabila... 

 



(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai 
dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka 
pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang 
mempunyai kewenangan untuk itu. 

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat 
untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. 

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak 
yang akan diasuhnya. 

 
Pasal 34 

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) paling 
sedikit memuat ketentuan : 
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua 

kandungnya; 
b. tidak menghilangkan; dan 
c. batas waktu pencabutan. 
 

 
BAB VII 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 
 

Bagian Kesatu 
Perlindungan Anak bagi Anak dalam Kandungan 

 
Pasal 35 

Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan 
perlindungan bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
 

Bagian Kedua 
Perlindungan Anak bagi Anak Balita 

 
Pasal 36 

(1) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan 
perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 

(2) Perlindungan bagi anak Balita meliputi : 
a. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap; 
b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, 

program pendidikan anak usia dini; 
c. tempat bermain dan penitipan anak; 
d. program anak asuh; dan  
e. akte kelahiran. 

(3) Perlindungan Anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model 
tempat penitipan anak dan kelompok bermain. 

(4) Tempat Penitipan anak dan/atau kelompok bermain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persayaratan 
sebagai berikut : 
a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten Indragiri Hulu 

dan terdaftar di Dinas; 
 

b. memiliki... 
 



b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai 
untuk mengelola tempat penitipan anak dan/atau kelompok 
bermain; dan  

c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di 
Tempat Penitipan Anak dan/atau Kelompok bermain 

 
Pasal 37 

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup 
pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan 
psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan 
kreatifitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan. 
 

Bagian ketiga 
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah 

 
Pasal 38 

(1) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan 
perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai peraturan perundang-
undangan. 

(2) Perlindungan Anak bagi Anak usia sekolah meliputi : 
a. mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua; 
b. mendapatkan bimbingan agama; 
c. mendapatkan pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi 

kesehatan; 
d. mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan 

menyelesaikan pendidikannya yang didukung oleh lingkungan yang 
ramah dan kondusif; 

e. program bea siswa; 
f. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan 
g. penyediaan tempat bermain dan berolahraga yang memadai. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia 
sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan 
masyarakat. 

 
Bagian Keempat 

Perlindungan bagi Anak terlantar 
 

Pasal 39 
(1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban memberikan 

perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak 
mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan 
melalui bentuk pelayanan panti dan non panti. 

(3) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Panti Asuhan baik milik pemerintah maupun 
masyarakat. 

(4) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak 
berbentuk lembaga. 

(5) Panti Asuhan milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus memenuhi persayaratan sebagai berikut : 
a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten dan terdaftar di Dinas; 
b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai 

untuk mengelola panti asuhan; dan  
c. memiliki... 



c. memiliki sarana dan Prasarana yang telah ditentukan dalam 
pelayanan Panti Asuhan. 

 
Bagian Kelima 

Pengangkatan Anak 
 

Pasal 40 
(1) Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (4) dapat dilakukan 

dengan pengangkatan anak. 
(2) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik 

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 
yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 

(4) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh 
calon anak angkat. 

(5) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan 
sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(6) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan 
dengan agama mayoritas penduduk setempat. 

 
Pasal 41 

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya 
mengenai asal usul dan orang tua kandungnya 

(2)  Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan 
memperhatikan kesiapan mental anak 

 
Bagian Keenam 

Perlindungan Anak bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus 
 

Pasal 42 
(1)  Pemerintah daerah, Penegak Hukum dan masyarakat berkewajiban dan 

bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi anak yang 
memerlukan perlindungan khusus. 

(2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada : 
a.  anak dalam situasi darurat; 
b.  anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
e. anak yang diperdagangkan; 
f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); 
g. anak korban penculikan, penjualan anak, dan perdagangan 

perdagangan; 
h. anak korban kekerasan baik fisik maupun mental; 
i. anak yang menyandang cacat; dan 
j. anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

(3)  Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan 
penjualan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan 
rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 

 
 

(4) Setiap... 



(4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berhak memperoleh 
perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial. 

 
Pasal 43 

(1) Untuk melakukan upaya pengawasan dan pencegahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pemerintah Daerah bersama dengan 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat melakukan langkah-
langkah : 
a. melakukan upaya pengawasan yang bersifat preventif maupun 

represif dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penghapusan 
tindak pidana perdagangan anak; 

b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan 
penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan 
anak; dan  

c. melakukan kerjasama dengan daerah lain yang bersifat regional 
melalui forum bilateral maupun multilateral yang dilakukan melalui 
pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2)  Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan 
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). 

 
Pasal 44 

(1) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan melalui Rumah Aman 
dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari 
lembaga pemerintah maupun masyarakat. 

(2) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan 
bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen 
kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, 
kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai 
kebutuhan. 

 
Pasal 45 

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib 
melindungi anak korban tindak kekerasan. 

(2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara 
terpadu oleh : 
 a.  Pemerintah Daerah; 
 b.   Kepolisian; dan  
 c. masyarakat, yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan 

oleh Bupati. 
 

Pasal 46 
(1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (2) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis 
maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2). 

(2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu 
pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan 
kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif 
edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan. 

 
 

(3) Setiap... 
 



(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang  melakukan  tindakan 
kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42       
ayat (2). 

 
Pasal 47 

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib 
melindungi anak dalam situasi darurat. 

(2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa 
pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, 
pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, 
bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif. 

 
Pasal 48 

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. 

(2) Perlindungan khusus bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat. 

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : 
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak-hak anak; 
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak; 
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 

anak yang berhadapan dengan hukum; 
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 

tua atau keluarga; dan 
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi. 
(4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : 
a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi; 
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, 

baik fisik, mental, maupun sosial; dan 
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 
 

Pasal 49 
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang 
tua, keluarga dan masyarakat. 

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : 
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perlindungan anak; 
b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan 

 
c. pelibatan... 

 



c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, 
dan masyarakat dalam penghapusan ekploitasi terhadap anak. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi 
ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). 

 
Pasal 50 

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan melalui 
penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya 
sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan 
menggunakan bahasanya sendiri. 

(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya 
sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan 
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses 
pembangunan masyarakat dan budaya. 
 

Pasal 51 
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dan terlibat dalam 
pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya 
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 

(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak 
dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana 
dimaksud ayat (1). 

 

Pasal 52 
 

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui upaya : 
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak 

anak; 
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan 
c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk 

mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan 
individu. 

(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak 
dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk 
labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang 
menyandang cacat. 
 

Pasal 53 
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, 
pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan 
masyarakat. 

(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, 
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi 
perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 
 

BAB VIII... 
 



BAB VIII 
KABUPATEN LAYAK ANAK 

 

Pasal 54 
(1)  Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan pedoman 

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu melalui 
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, 
dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan 
untuk memenuhi hak anak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha. 

 (2) Pelaksanaan KLA dikoordinasikan oleh Kantor Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu. 
 

Pasal 55 
(1) Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :  

a. non diskriminasi: yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, 
agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, 
kondisi fisik maupun psikis anak; 

b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang 
terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hulu, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya 
yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu 
melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam 
kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga dan orang tua; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hak-
hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 
mempengaruhi kehidupan anak. 

(2) Tujuan Kebijakan KLA adalah untuk : 
a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di 

kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan pembangunan 
yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi 
anak; 

b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, 
prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat 
serta dunia usaha di kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan 
hak anak; 

c.  mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan 
strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Indragiri Hulu 
secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA; dan 

d.  memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten Indragiri 
Hulu dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan 
anak. 

 

Pasal 56 
(1) Pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Terkait sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan Instansi. 

(2) Pelaksanaan kegiatan KLA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang tergabung dalam 
Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak . 

 
(3) Tim... 



(3) Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(4) Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, 
Camat sebagai kepala wilayah di Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah 
sebagai kepala wilayah di Desa/kelurahan membentuk Tim Gugus Tugas 
di wilayah kerja masing-masing dengan surat keputusan. 

(5) Selain membentuk Tim Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan, Kepala 
desa/Lurah membentuk Tim Gugus Tugas Tingkat Rukun tetangga 
sebagai Tim Gugus Tugas terendah. 

(6) Pembinaan terhadap Tim Gugus Tugas dilaksanakan secara berjenjang 
sesuai wilayah kerja masing-masing. 

 
Pasal 57 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dilaksanakan 
kegiatan pendukung sesuai dengan budaya yang berkembang untuk 
meningkatkan kualitas anak 

(2) Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan moral dan 
spiritual anak berdasarkan norma budaya yang berkembang di 
masyarakat. 

(3) Kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dan menjadi tanggung jawab oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. 

(4) Pelaksanaan kegiatan pendukung berupa : 
a. sekolah ramah anak; 
b. jam wajib Belajar; 
c. rumah sakit dan puskesmas ramah anak; 
d. pojok asi; dan  
e. maghrib mengaji. 

 
BAB IX 

SEKOLAH RAMAH ANAK 
 

Pasal 58 
(1) Sebagai indikator pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, maka 

perlu diselenggarakan dan dilaksanakan sekolah ramah anak. 
(2) Pelaksanaan sekolah ramah anak merupakan tanggung jawab Dinas 

Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. 
(3) Sekolah ramah anak, bercirikan sekolah yang melindungi dan menjamin 

hak-hak anak selama di sekolah dapat diterima oleh anak, tanpa 
melupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. 

(4) Indikator sekolah ramah anak berupa sekolah hijau yang berwawasan 
lingkungan, kawasan bebas asap rokok, kantin sehat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan program sekolah ramah 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

 
BAB X 

JAM WAJIB BELAJAR 
 

Pasal 59 
(1) Dalam rangka pelaksanaan KLA dan untuk meningkatkan penyerapan 

ilmu pengetahuan yang diberikan di sekolah, maka bagi anak pada saat 
berada di rumah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan jam wajib. 

(2) Pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar menjadi tanggung jawab Dinas 
Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, desa/kelurahan, 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), Satuan Linmas/Hansip, 
Masyarakat dan orang tua. 

(3) Pelaksanaan... 



(3) Pelaksanaan jam wajib belajar dimulai dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 
WIB. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB XI 

RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK 
 

Pasal 60 
(1) Kesehatan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk 

meningkatkan kualitas anak. 
(2) Dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan, anak harus 

mendapatkan pelayanan yang ramah dan sesuai dengan karakteristik 
anak. 

(3) Pelayanan yang ramah anak ini diwujudkan dalam bentuk Rumah Sakit 
Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. 

(4) Pelayanan Ramah Anak oleh rumah sakit dan puskesmas tersebut 
dilandasi dengan prinsip tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. 

(5) Pelaksanaan program Rumah Sakit Ramah Anak ini, pelaksanaan dan 
tanggung jawabnya dibebankan kepada Rumah Sakit dan Dinas 
Kesehatan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan ramah anak oleh Rumah 
Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB XII 

POJOK ASI 
 

Pasal 61 
(1) Untuk menjamin pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif kepada bayi, maka 

disetiap fasilitas pelayanan umum dibangun pojok ASI. 
(2) Pojok ASI ini adalah sarana atau tempat bagi Ibu-Ibu yang memiliki bayi 

untuk memberikan ASI kepada Bayinya. 
(3) Pendirian pojok ASI harus mengedepankan kenyamanan bagi ibu dan 

bayi, serta menjaga privasi ibu saat memberikan ASI kepada bayinya. 
(4) Fasilitas Umum yang wajib untuk mendirikan Pojok ASI antara lain 

Pasar, Perkantoran yang langsung berhubungan dengan masyarakat, 
Rumah Sakit, Puskesmas. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pojok ASI diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 
BAB XIII 

MAGHRIB MENGAJI 
 

Pasal 62 
(1) Perlindungan anak mencakup kepada peningkatan spiritual anak dengan 

pelaksanaan norma agama yang dianut oleh setiap anak. 
(2) Pelaksanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan kegiatan maghrib mengaji. 
(3) Kegiatan Maghrib mengaji berupa kegiatan belajar untuk memperdalam 

ajaran agama dibawah bimbingan orang tua atau guru. 
(4) Kegiatan Maghrib mengaji dilaksanakan dari pukul 18.00 WIB sampai 

dengan Pukul 19.30 WIB. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Maghrib Mengaji diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
BAB XIV... 



BAB XIV 
PENGAWASAN 

 
Pasal 63 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja berkerja sama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kebijakan pembangunan 
di Bidang Perlindungan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. 

(2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati. 

 
BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 64 
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), 
Pasal 49 ayat (3) Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 
53 ayat (2), dipidana dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB XVI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 65 

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat juga dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 

dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada 
penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan  

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

 
 
 

BAB XVII... 
 
 
 



BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 66 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 
 

Pasal 67 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Indragiri Hulu. 
 

  Ditetapkan di Rengat 
  pada tanggal  10 Januari     2014 

 
           BUPATI INDRAGIRI HULU 
 
  ttd 
 
 
         H. YOPI ARIANTO 
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pada tanggal  10 Januari     2014 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
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Drs. H. R. ERISMAN, M.Si 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR  3 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 
 
 
 
 
AFRIZON RIZAL, SH 
NIP. 19600407 198603 1 010 
 
 
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU 
(6.59.C/2014). 
 

 

 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 
NOMOR   3   TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERLINDUNGAN ANAK 

 
I. UMUM 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan 
bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 
dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak 
sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat 
perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang 
secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, 
kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik 
fisik, mental maupun sosial anak. 
 
Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial 
dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kabupaten 
Indragiri Hulu masih terdapat banyak anak yang belum memperoleh hak-
haknya, belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi  
yang mungkin akan diterima dan dihadapi oleh anak seperti anak korban 
perdagangan anak, pekerja anak pada industri, dan anak yang dilacurkan, 
masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh 
pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan 
kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti anak korban tindak 
kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak 
korban traficking, anak dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung. 
 
Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, 
serta sangsi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan 
merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas 
permasalahan anak khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu perlu lebih 
dipertegas agar semua pihak tidak main-main terhadap masa depan anak, 
apalagi masa depan Kabupaten Indragiri Hulu bukan hanya jumlahnya 
yang banyak, akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) 
yang kompetitif dan produktif dan berkualitas. 
 
Oleh karena itu 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 masalah anak. Dengan 
demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan 
melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak. 

 
 
 



II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Butir 1 
 Cukup jelas 
Butir 2 
 Cukup jelas 
Butir 3 
 Cukup jelas 
Butir 4 
 Cukup jelas 
Butir 5 
 Cukup jelas 
Butir 6 
 Cukup jelas 
Butir 7 
 Cukup jelas 
Butir 8 
 Cukup jelas 
Butir 9 
 Cukup jelas 
Butir 10 
 Cukup Jelas 
Butir 11 
 Cukup Jelas 
Butir 12 
 Cukup Jelas 
Butir 13 
 Cukup Jelas 
Butir 14 
 Cukup Jelas 
Butir 15 
 Cukup jelas 
Butir 16 
 Cukup jelas 
Butir 17 
 Cukup jelas 
Butir 18 
 Cukup jelas 
Butir 19 
 Cukup jelas 
Butir 20 
 Cukup jelas 

Pasal 2 
 Cukup jelas 
Pasal 3 

Nilai luhur di Kabupaten Indragiri Hulu berarti nilai atau norma dan 
adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang berlaku di 
masyarakat dan diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat serta 
tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. 

Pasal 4 
 Cukup jelas 
Pasal 5 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah LSM yang bergerak dan 
peduli kepada kepentingan anak dan terdaftar pada Instansi terkait. 

 



Pasal 6 
 Cukup jelas 
Pasal 7 
  Cukup jelas 
Pasal 8 
  Cukup jelas 
Pasal 9 
  Cukup jelas 
Pasal 10 
  Cukup jelas 
Pasal 11 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2)  

Pendidikan menjadi hak anak sehingga bagaimanapun 
kondisi yang dihadapi oleh anak, anak harus tetap 
memperoleh pendidikan harus tetap diterima oleh anak. 
Sesuai dengan tingkatan dan umurnya.    Bahkan anak 
yang bermasalah dengan hukum, sepanjang masih 
memungkinkan untuk bersekolah di sekolah, asal, anak 
tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan haknya 
memperole pendidika tanpa mengesampingkan proses 
hukum yang dijalani.    

 Ayat (3) 
Anak penyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan di 
Sekolah Luar Biasa dan anak yang memiliki keunggulan 
berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan keunggulan 
yang dimiliki anak. 

Pasal 12 
 Menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan 

nilai kesusilaan dan kepatutan, merupakan informasi yang sesuai 
dengan nilai/norma serta adat istiadat yang berlaku serta tidak 
melanggar norma hukum yang berlaku 

Pasal 13 
 Cukup jelas 
Pasal 14 
  Cukup jelas 
Pasal 15 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 16 

Alasan dan/atau aturan hukum yang sah diakibatkan karena perilaku 
atau perbuatan orang tua yang merugikan kepentingan anak, sehingga 
hak anak tidak terpenuhi dan anak mengalami kekerasan akibat 
perlakuan orang tua yang buruk sehingga mengakibatkan anak 
mengalami trauma yang dapat mengakibatkan perkembangan anak 
terganggu.     Pemisahan dilakukan dengan keputusan pengadilan 
yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. 

Pasal 17 
  Cukup jelas 
Pasal 18 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas  
  



Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 19 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 20 
 Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pendampingan oleh 

penasehat hukum, sehingga dalam menghadapi proses yang hukum 
tetap terjamin hak-haknya dan bagi anak pelaku kejahatan yang 
termasuk tindak pidana ringan, diupayakan penyelesaiannya melalui 
Restorative Justice. 

Pasal 21 
 Cukup jelas 
Pasal 22 
 Cukup jelas 
Pasal 23 
 Cukup jelas 
Pasal 24 
  Cukup jelas 
Pasal 25 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 26 

Anak dalam menyampaikan pendapatnya disediakan dalam forum 
tersendiri yang merupakan perwakilan dari anak.    Forum tersebut 
dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat terendah 
sepanjang memungkinkan untuk dibentuk. 

Pasal 27 
Peran masyarakat melalui LSM peduli anak dan membantu anak 
untuk memperoleh hak yang semestinya diterima oleh anak, tanpa 
mengesampingkan kewajiban dan norma yang berlaku. 

Pasal 28 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3)  

Orang tua yang lalai dalam ayat ini mendefinisikan anak 
memiliki kemauan untuk sekolah tetapi dihalangi atau 
dilarang oleh oleh orang tua sehingga anak tidak dapat 
bersekolah dan tidak mendapatkan haknya untuk 
memperoleh pendidikan sesuai program wajib belajar.    
Pelaksanaan ketentuan ini dilaksanakan dengan keputusan 
pengadilan dan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS). 

Pasal 29 
Akte kelahiran merupakan syarat mutlak identitas seorang anak, 
sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi 
hak anak atas identitas tersebut. 
 



 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
Pasal 30 

Tata Cara pembuatan akte kelahiran disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya serta 
menggunakan persyaratan sesuai ketentuan. 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
Pasal 31 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 32 
 Ayat (1) 
  Yang dimaksud dengan kelalaian adalah orang tua 

mengabaikan hak-hak anak sehingga anak tidak dapat 
tumbuh dan berkembang dengan optimal.     Kelalaian ini 
antara lain melakukan penyiksaan secara fisik dan psikis 
terhadap anak. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 33 
 Ayat (1) 

Derajat ketiga yang dimaksud adalah jika orang tua tidak 
dapat melaksanakan fungsinya karena dicabut hak kuasa 
asuh oleh pengadilan, maka yang diutamakan diberi hak 
kuasa asuh adalah paman/bibi dari pihak kedua orang tua, 
kakek/nenek dari pihak kedua orang tua dan noyang dari 
pihak kedua orang tua. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Penunjukan orang perseorang atau lembaga 
pemerintah/masyarakat untuk mendapatkan kuasa asuh 
yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak 
merupakan upaya terakhir dan setelah pihak keluarga 
sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsi 
kuasa asuh. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 



Pasal 34 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan tidak menghilangkan dalam ayat ini 
adalah tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap 
anak sehingga orang tua yang dicabut hak kuasa asuhnya 
tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan anaknya 
selama hak kuasa asuh dicabut oleh pengadilan. 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 35 

Perlindungan anak dalam kandungan mencakup asupan gizi yang 
cukup bagi anak dan pemeriksaan kehamilan untuk memastikan 
kondisi dan perkembangan anak yang masih berada dalam 
kandungan. 

Pasal 36 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 

SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Indragiri Hulu. 

Pasal 37 
  Cukup jelas 
Pasal 38 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 39 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Bentuk pelayanan panti selain panti asuhan, dapat 
berbentuk rumah singgah yang disediakan bagi anak 
jalanan. 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 

SKPD dan Dinas dalam ayat ini adalah Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu 

Pasal 40 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 



 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas 
Pasal 41 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 42 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
Pasal 43 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 44 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 45 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Wadah terpadu yang dibentuk berdasarkan keputusan 
Bupati berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang pelaksanaannya diatur 
berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 

Pasal 46 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 47 
 Ayat (1) 

Situasi darurat berupa bencana alam, kerusuhan sosial 
serta anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 48 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 



 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
Pasal 49 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 50 
 Ayat (1) 

Kelompok minoritas dan terisolasi merupakan komunitas 
penduduk asli yang keberadaanya diakui oleh Pemerintah 
dan termasuk Komunitas Adat Terpencil. 

 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan budaya sendiri selama 
pelaksanaanya tidak bertentangan dengan norma umum 
yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu dan diakui oleh 
peraturan yang berlaku. 

Pasal 51 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 52 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Penyetaraan pendidikan berarti selagi anak cacat dapat 
beraktifiktas layaknya anak normal lainnya, boleh 
bersekolah di sekolah umum yang sama dengan anak 
normal dan anak normal serta guru diharuskan 
memberikan penghargaan dan perlakuan yang sama kepada 
anak cacat yang bersekolah di sekolah umum. 

Pasal 53 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 54 

Pelaksanaan KLA diatur sesuai dengan peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 55 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 56 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 



 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas 
Pasal 57 
 Ayat (1) 

Sekolah Ramah Anak sebagai indikator pelaksanaan KLA 
termasuk penyediaan zona aman sekolah yang 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait 
berupa pemasangan rambu jalan yang dilaksanakan oleh 
instansi terkait. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
Pasal 58 

Pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar untuk mendukung 
pelaksanaan wajib belajar dan untuk meningkatkan daya serap siswa, 
sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini anak akan lebih 
fokus dalam belajar.     Pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar lebih 
dititik beratkan kepada orang tua, dalam mengawasi dan memberikan 
kesempatan untuk mengulangi pelajaran yang diterimanya sehingga 
penyerapan ilmu menjadi lebih meningkat. 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
Pasal 59 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Rumah sakit ramah anak dan Puskesmas ramah anak 
merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak anak di 
bidang kesehatan, sehingga anak yang memerlukan 
pelayanan kesehatan mendapatkan perlakuan yang ramah 
dan nyaman. 

  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 



 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas 
Pasal 60 
 Ayat (1) 

Fasilitas umum yang diharuskan menyediakan pojok ASI 
adalah fasilitas umum yang banyak dikunjungi oleh 
masyarakat seperti pasar, terminal, pusat perbelanjaan, 
Sarana Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum kepada 
masyarakat lainnya. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
Pasal 61 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 62 
  Cukup jelas 
Pasal 63 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 64 
  Cukup jelas 
Pasal 65 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 66 
  Cukup jelas 
 
Pasal 67 
  Cukup jelas 
  
 
  
 


