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1.1 Latar Belakang

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005

rencana pembangunan tahun sebelumnya yang difokuskan pada upaya perbaikan dan

penataan kembali berbagai langkah strategis dan kebijakan di bidang pengelolaan

sumber daya alam, sumber

bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan pada semua aspek untuk menata

dan memperbaiki ketertinggalan dan mampu memposisikan sejajar dengan

sudah maju, serta mempunyai daya saing

Pembangunan merupakan proses kegiatan yang terus

untuk mencapai kearah keadilan yang lebih baik. Proses ini membutuhkan modal baik

dana, teknologi maupun manusia. Diantara ketiga fakto

faktor terpenting. Sumber daya manusia ini harus benar

modal pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dibina sedemikian

rupa menjadi sumber daya yang berperan aktif dalam setiap

Secara alamiah anak tumbuh menjadi besar dan dewasa, dan anak

merupakan bagian dari aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Mereka adalah

generasi pelanjut perjuangan bangsa yang akan menerima tongkat kepemimpinan

di masa yang akan datang.

kemerdekaan, memikul tanggung jawab masa depan terhadap maju mundurnya

suatu negara. Agar anak mampu melaksanakan tugas

kepemimpinan dan pembangunan dari generasi pendahulunya,

perlu mendapatkan kesempatan yang seluas

secara wajar baik rohaniah, jasmaniah maupun sosial.

Menurut Konvensi PBB (Pasal 1) yang dimaksud dengan anak, adalah setiap

orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan

berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih

peserta konvensi akan menghormati dan menjamin hak

konvensi, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Tidak
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan

rencana pembangunan tahun sebelumnya yang difokuskan pada upaya perbaikan dan

penataan kembali berbagai langkah strategis dan kebijakan di bidang pengelolaan

sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannya agar

bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan pada semua aspek untuk menata

dan memperbaiki ketertinggalan dan mampu memposisikan sejajar dengan

sudah maju, serta mempunyai daya saing yang kuat dalam pergaulan dunia internasional.

Pembangunan merupakan proses kegiatan yang terus-menerus yang bertujuan

untuk mencapai kearah keadilan yang lebih baik. Proses ini membutuhkan modal baik

dana, teknologi maupun manusia. Diantara ketiga faktor ini sumber daya manusia adalah

faktor terpenting. Sumber daya manusia ini harus benar-benar dapat diandalkan sebagai

modal pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dibina sedemikian

rupa menjadi sumber daya yang berperan aktif dalam setiap pembangunan.

Secara alamiah anak tumbuh menjadi besar dan dewasa, dan anak

merupakan bagian dari aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Mereka adalah

generasi pelanjut perjuangan bangsa yang akan menerima tongkat kepemimpinan

di masa yang akan datang. Sebagai pewaris kemerdekaan pemuda bertugas mengisi

kemerdekaan, memikul tanggung jawab masa depan terhadap maju mundurnya

suatu negara. Agar anak mampu melaksanakan tugas-tugas melanjutkan estafet

kepemimpinan dan pembangunan dari generasi pendahulunya,

perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara wajar baik rohaniah, jasmaniah maupun sosial.

Menurut Konvensi PBB (Pasal 1) yang dimaksud dengan anak, adalah setiap

orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan

berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih

akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam

, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Tidak
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2025 merupakan kelanjutan

rencana pembangunan tahun sebelumnya yang difokuskan pada upaya perbaikan dan

penataan kembali berbagai langkah strategis dan kebijakan di bidang pengelolaan

daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannya agar

bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan pada semua aspek untuk menata

dan memperbaiki ketertinggalan dan mampu memposisikan sejajar dengan negara yang

yang kuat dalam pergaulan dunia internasional.

menerus yang bertujuan

untuk mencapai kearah keadilan yang lebih baik. Proses ini membutuhkan modal baik

r ini sumber daya manusia adalah

benar dapat diandalkan sebagai

modal pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dibina sedemikian

pembangunan.

Secara alamiah anak tumbuh menjadi besar dan dewasa, dan anak

merupakan bagian dari aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Mereka adalah

generasi pelanjut perjuangan bangsa yang akan menerima tongkat kepemimpinan

Sebagai pewaris kemerdekaan pemuda bertugas mengisi

kemerdekaan, memikul tanggung jawab masa depan terhadap maju mundurnya

tugas melanjutkan estafet

kepemimpinan dan pembangunan dari generasi pendahulunya, maka kepadanya

luasnya untuk tumbuh dan berkembang

Menurut Konvensi PBB (Pasal 1) yang dimaksud dengan anak, adalah setiap

orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang

berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Negara-negara

hak yang ditetapkan dalam

memandang ras, warna
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kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal

bangsa, suku bangsa atau sosial,

anak, atau dari orang tua anak, atau walinya yang sah menurut hukum (Prinst,

2003:104).

Negara menjamin dan harus memenuhi hak

1) Hak untuk hidup

tingginya serta mendapatkan perawatan sebaik

2) Hak untuk berkembang

formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan

fisik, mental, spiritual, moral

3) Hak atas perlindungan

kekerasan dan ketelantaran terhadap anak; dan

4) Hak untuk berpartisipasi

segala hal mempengaruhi anak.

Dari keempat hak an

Anak tahun 1989, yang menetapkan beberapa hal penting menyangkut keberadaan anak,

yaitu:

1. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

perkembangan diri mereka.

2. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.

3. Hak-hak perlindung dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental,

termasuk siksaan dan eksploitasi.

4. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.

5. Hak-hak atas standar keseha

beratkan pada upaya

kematian anak.

6. Hak-hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan

penerapan disiplin dalam sekolah yang men

7. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama

atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.

8. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang
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kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal

bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari

anak, atau dari orang tua anak, atau walinya yang sah menurut hukum (Prinst,

Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak anak yang meliputi:

Hak untuk hidup, meliputi hak untuk mencapai status kesehatan setinggi

tingginya serta mendapatkan perawatan sebaik-baiknya;

Hak untuk berkembang, meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non

formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan

fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;

Hak atas perlindungan; meliputi perlindungan dan diskriminasi, tindak

kekerasan dan ketelantaran terhadap anak; dan

Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam

segala hal mempengaruhi anak.

Dari keempat hak anak tersebut, diawali adanya Konvensi PBB tentang Hak

Anak tahun 1989, yang menetapkan beberapa hal penting menyangkut keberadaan anak,

hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

perkembangan diri mereka.

hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.

hak perlindung dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental,

termasuk siksaan dan eksploitasi.

hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.

hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik

beratkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka

kematian anak.

hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan

penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak.

hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama

kegiatan budaya dan seni.

hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang
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kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul

harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari

anak, atau dari orang tua anak, atau walinya yang sah menurut hukum (Prinst,

hak anak yang meliputi:

tus kesehatan setinggi-

, meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non

formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan

; meliputi perlindungan dan diskriminasi, tindak

, meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam

Konvensi PBB tentang Hak

Anak tahun 1989, yang menetapkan beberapa hal penting menyangkut keberadaan anak,

hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.

hak perlindung dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental,

hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.

tan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik

upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka

hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan

ghormati harkat dan martabat anak.

hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama

hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang
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dapat merugikan pendidikan

kesejahteraan mereka.

9. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat

dalam produksi atau peredarannya.

10. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.

11. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan

rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.

12. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan

rasa harkat dan martabat anak

mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Dalam Pembukaan

dikatakan bahwa

berkembang serta berhak atas perl

mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

sepakat mengeluarkan

Anak. Pemenuhan hak

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkuali

Anak dan perempuan merupakan dua kelompok manusia yang lemah dan sangat

rentan dengan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang

Nomor 23 Tahun 2002 adalah tonggak baru bagi penegakan dan pemenuhan

anak. Dengan hadirnya undang

jaminan perlindungan dan keselamatan serta memberikan ruang bagi masa depan anak

yang lebih baik, bebas dari berbagai macam

kekerasan.

Rencana Pem

Mandar tahun 2009

ibu dan anak yang akan menjadi perhatian dari pemerintah

target itu antara lain adalah

1. Angka Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah berdasarkan data sektor mencapai 95%.
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dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan

kesejahteraan mereka.

hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan

dalam produksi atau peredarannya.

hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.

hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan

rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.

hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan

rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan

mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada

dikatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Untuk

mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Pemenuhan hak-hak anak agar mereka 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.

Anak dan perempuan merupakan dua kelompok manusia yang lemah dan sangat

rentan dengan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang

Nomor 23 Tahun 2002 adalah tonggak baru bagi penegakan dan pemenuhan

anak. Dengan hadirnya undang-undang ini, diharapkan dapat berpihak dan memberikan

jaminan perlindungan dan keselamatan serta memberikan ruang bagi masa depan anak

yang lebih baik, bebas dari berbagai macam penyalahgunaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tahun 2009-2014 telah menentukan target terkait dengan peningkatan kualitas

ibu dan anak yang akan menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

a lain adalah:

Angka Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah berdasarkan data sektor mencapai 95%.
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mereka, atau membahayakan kesehatan dan

obat terlarang dan keterlibatan

hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.

hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan

rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.

hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan

ng terlibat kasus hukum untuk kepentingan

pada pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

indungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Untuk

mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Anak dan perempuan merupakan dua kelompok manusia yang lemah dan sangat

rentan dengan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 adalah tonggak baru bagi penegakan dan pemenuhan hak-hak

undang ini, diharapkan dapat berpihak dan memberikan

jaminan perlindungan dan keselamatan serta memberikan ruang bagi masa depan anak

penyalahgunaan, diskriminasi dan

bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali

2014 telah menentukan target terkait dengan peningkatan kualitas

Kabupaten Polewali Mandar

Angka Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah berdasarkan data sektor mencapai 95%.
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2. Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan pertama ditargetkan mencapai 95%.

3. Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar di targetkan

mencapai 95%.

4. Angka kelulusan SD & SMP ditargetkan mencapai 100%.

5. Angka Putus Sekolah ditargetkan turun 2%.

6. Angka Kematian Balita turun 5 per 1000 kelahiran hidup.

7. Angka Kematian Bayi turun 2 per 1000 kelahiran hidup.

8. Persentasi BBLR turun hingga 1%.

9. Persentase pem

10. Cakupan pemberian ASI Eksklusif mencapai 90%.

11. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan mencapai 90%.

12. Cakupan kunjungan

Secara umum berbagai permasalahan yang menyangkut ibu dan anak apabila

dianalisis dapat membentuk sebuah kerangka pemikiran melalui penyiapan data dan

informasi yang akurat terkait dengan permasalahan pada kelompok

rentan, yaitu kelompok ibu

permasalahan:

1) Kesehatan dan gizi

Permasalahan kesehatan anak yang dihadapi

dari Hasil Data Sektor

Bayi (AKB) berkisar

Kematian Anak

Berat Bayi Lahir

diimunisasi campak sebesar

persentase balita

balita yang naik

Universal Child

anak lainnya. Apabila kesehatan anak

dan akibatnya dapat

kecerdasannya.
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Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan pertama ditargetkan mencapai 95%.

Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar di targetkan

95%.

Angka kelulusan SD & SMP ditargetkan mencapai 100%.

Angka Putus Sekolah ditargetkan turun 2%.

Angka Kematian Balita turun 5 per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi turun 2 per 1000 kelahiran hidup.

Persentasi BBLR turun hingga 1%.

Persentase pemberian vitamin A mencapai 90%.

Cakupan pemberian ASI Eksklusif mencapai 90%.

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan mencapai 90%.

kunjungan K4 mencapai 90%.

Secara umum berbagai permasalahan yang menyangkut ibu dan anak apabila

dianalisis dapat membentuk sebuah kerangka pemikiran melalui penyiapan data dan

informasi yang akurat terkait dengan permasalahan pada kelompok

rentan, yaitu kelompok ibu dan anak. Di bawah ini yang dapat

Kesehatan dan gizi

Permasalahan kesehatan anak yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar

dari Hasil Data Sektor MDGs Tahun 2009 meliputi antara lain:

(AKB) berkisar 14 per 1000 kelahiran hidup (98 orang)

nak Balita (AKABA) sebesar 0,4 per 1000 kelahiran hidup

ahir Rendah (BBLR) sebesar 2,15%, proporsi anak usia 1 tahun yang

diimunisasi campak sebesar 75,30%, pemberian ASI eksklusif

persentase balita dengan Bawah Garis Merah (BGM) sebesar 3,6%,

aik berat badannya sesuai garis pertumbuhan

hild Immunization (UCI) sebesar 56,60% serta permasalahan

anak lainnya. Apabila kesehatan anak terganggu, maka akan

dan akibatnya dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental, serta

kecerdasannya.
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Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan pertama ditargetkan mencapai 95%.

Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar di targetkan

Secara umum berbagai permasalahan yang menyangkut ibu dan anak apabila

dianalisis dapat membentuk sebuah kerangka pemikiran melalui penyiapan data dan

informasi yang akurat terkait dengan permasalahan pada kelompok-kelompok yang

yang dapat kita lihat pada beberapa

Kabupaten Polewali Mandar

meliputi antara lain: Angka Kematian

orang) sedangkan Angka

1000 kelahiran hidup (3 balita),

proporsi anak usia 1 tahun yang

ASI eksklusif sebesar 39,70%,

sebesar 3,6%, persentase

ertumbuhan sebesar 47,20%, dan

serta permasalahan kesehatan

, maka akan mudah terkena infeksi

ertumbuhan fisik dan mental, serta
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Permasalahan di bidang kesehatan ibu

2009 ditunjukkan dengan;

persentase kunjungan K4 sebesar

tenaga kesehatan

pasangan usia

kebidanan yang ditangani sebesar

yang diperoleh dari Hasil Data Sektoral MDGs Tahun

Permasalahan

isu utama sebagai berikut: (1) akses dan kualitas

memadai karena kendala jarak, biaya, dan kondisi fasilitas pel

rendahnya tingkat keberlanjutan pe

dan anak, khusunya pada penduduk miskin; (3) kurangnya jumlah, jenis, dan mutu

tenaga kesehatan, serta penyebaran

kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat

kesehatan penduduk miskin; (5) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal.

2) Pendidikan

Permasalahan

peroleh dari Hasil Data

Rendahnya angka

rendahnya angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah pertama

sebesar 57.63%,

dasar sembilan tahun sebesar 57.66%.

3) Perlindungan anak

Permasalahan pada kelompok perlindungan anak di

Mandar yang memiliki

akte kelahiran 68%

lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan, masih rendahnya perlindungan

terhadap anak

terbatasnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak terutama
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Permasalahan di bidang kesehatan ibu dari Hasil Data Sektor

ditunjukkan dengan; tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

persentase kunjungan K4 sebesar 80,31%, persentase perto

tenaga kesehatan terlatih sebesar 71,17%. Angka pemakaian alat kontrasepsi pada

subur (PUS) usia 15-49 tahun sebesar 32.89

kebidanan yang ditangani sebesar 64,45%, cakupan pelayanan nifas sebesar

yang diperoleh dari Hasil Data Sektoral MDGs Tahun 2009.

Permasalahan kesehatan dan gizi tersebut pada dasarnya terkait dengan isu

isu utama sebagai berikut: (1) akses dan kualitas pelayanan kesehatan kurang

memadai karena kendala jarak, biaya, dan kondisi fasilitas pel

rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care)

dan anak, khusunya pada penduduk miskin; (3) kurangnya jumlah, jenis, dan mutu

a kesehatan, serta penyebaran yang kurang merata; (4) jaminan pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat

kesehatan penduduk miskin; (5) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal.

Permasalahan di bidang pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar

peroleh dari Hasil Data Sektoral MDGs Kecamatan Tahun 2009

angka partisipasi pendidikan pra sekolah (4-6 tahun) sebesar

rendahnya angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah pertama

%, Proporsi murid kelas I yang berhasil menyelesaikan pendidikan

dasar sembilan tahun sebesar 57.66%. Angka putus sekolah dasar sebesar

Perlindungan anak

Permasalahan pada kelompok perlindungan anak di

yang memiliki akte kelahiran anak sebesar 32% dan yang

akte kelahiran 68% dari Hasil Pengolahan PDKBM Kab Polman Tahun 2008

lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan, masih rendahnya perlindungan

terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan; eksploitasi; da

terbatasnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak terutama
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dari Hasil Data Sektor MDGs Tahun

bu (AKI) sebanyak 12 orang,

rtolongan kelahiran oleh

. Angka pemakaian alat kontrasepsi pada

32.89%, cakupan komplikasi

%, cakupan pelayanan nifas sebesar 73,60%

.

kesehatan dan gizi tersebut pada dasarnya terkait dengan isu-

pelayanan kesehatan kurang

memadai karena kendala jarak, biaya, dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan; (2)

continuum of care) pada ibu

dan anak, khusunya pada penduduk miskin; (3) kurangnya jumlah, jenis, dan mutu

yang kurang merata; (4) jaminan pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status

kesehatan penduduk miskin; (5) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Kabupaten Polewali Mandar yang di

Tahun 2009 antara lain;

6 tahun) sebesar 22.08%,

rendahnya angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah pertama 13-15 tahun

porsi murid kelas I yang berhasil menyelesaikan pendidikan

putus sekolah dasar sebesar 0.52%.

Permasalahan pada kelompok perlindungan anak di Kabupaten Polewali

dan yang tidak memiliki

Pengolahan PDKBM Kab Polman Tahun 2008,

lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan, masih rendahnya perlindungan

; eksploitasi; dan diskriminasi,

terbatasnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak terutama
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layanan pengembangan anak sejak usia dini dan sangat kurangnya akses anak

terhadap area bermain.

4) Perumahan dan lingkungan

Permasalahan di

data sektor MDGs

memiliki akses air bersih

kecamatan yang memiliki jamban

sampah sebesar 34.5%

tangga yang tinggal di daerah rawan bencana sebesar

tangga yang tidak layak huni sebesar

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan

maka akan dilakukan

menggunakan pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia (ASIA

Petunjuk Teknis Analisis Situasi Ibu dan Anak

Departemen Dalam Negeri dan Badan Pe

baru pada tahun 2009

yang berbasis HAM. Pada tahun 2007 yang lalu

Mandar telah menyusun Buku ASIA namun belum mencerminkan pendekatan HAM.

Buku ASIA yang berbasis HAM ini merupakan

menganalisis situasi ibu dan anak dengan perspektif keterpenuhan

dan anak. Pendekatan hak dalam ASIA

berorientasi pada p

penajaman pada isu serta

diketahui permasalahan sesungguhnya,

penanganan-nya maka diperlukan

pendekatan berbasis Hak Azasi Manusia (HAM) dalam penyusunan Analisis Situasi Ibu

dan Anak (ASIA) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan ba

orang untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

layanan pengembangan anak sejak usia dini dan sangat kurangnya akses anak

terhadap area bermain.

Perumahan dan lingkungan

Permasalahan di bidang perumahan dan lingkungan yang diperoleh dari

MDGs kecamatan tahun 2009 antara lain; Persentase

memiliki akses air bersih sebesar 74.6%. Kepemilikan sarana sanitasi, persentasi

kecamatan yang memiliki jamban sebesar 47.3%. Persentase yang

sebesar 34.5%. Pengelolaan air limbah sebesar 37.3

tangga yang tinggal di daerah rawan bencana sebesar 0.28%, dan persentase rumah

tangga yang tidak layak huni sebesar 0.3%.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan terkait kondisi ibu dan anak

maka akan dilakukan penyusunan Buku Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan

menggunakan pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia (ASIA

Petunjuk Teknis Analisis Situasi Ibu dan Anak di Daerah yang diterb

Departemen Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional t

baru pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

yang berbasis HAM. Pada tahun 2007 yang lalu Pemerintah

telah menyusun Buku ASIA namun belum mencerminkan pendekatan HAM.

Buku ASIA yang berbasis HAM ini merupakan sebuah

situasi ibu dan anak dengan perspektif keterpenuhan

. Pendekatan hak dalam ASIA membantu mempertajam penilaian situasi yang

rorientasi pada pengumpulan informasi terkait dengan situasi ibu dan anak dan

penajaman pada isu serta tantangan yang dihadapi oleh ibu dan anak. A

diketahui permasalahan sesungguhnya, dan penyebab pe

nya maka diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang tepat. Selain itu,

pendekatan berbasis Hak Azasi Manusia (HAM) dalam penyusunan Analisis Situasi Ibu

dan Anak (ASIA) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan ba

orang untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak.
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layanan pengembangan anak sejak usia dini dan sangat kurangnya akses anak

yang diperoleh dari hasil

Persentase keluarga yang

sarana sanitasi, persentasi

. Persentase yang memiliki tempat

37.3%. Persentase rumah

%, dan persentase rumah

terkait kondisi ibu dan anak tersebut,

enyusunan Buku Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan

menggunakan pendekatan Berbasis Hak Azasi Manusia (ASIA-HAM). Sesuai dengan

i Daerah yang diterbitkan oleh

rencanaan Pembangunan Nasional tahun 2009,

Kabupaten Polewali Mandar menyusun Buku ASIA

Pemerintah Kabupaten Polewali

telah menyusun Buku ASIA namun belum mencerminkan pendekatan HAM.

sebuah bentuk kajian untuk

situasi ibu dan anak dengan perspektif keterpenuhan kebutuhan dasar ibu

membantu mempertajam penilaian situasi yang

situasi ibu dan anak dan

yang dihadapi oleh ibu dan anak. Agar dapat

penyebab permasalahan serta cara

sebuah rumusan kebijakan yang tepat. Selain itu,

pendekatan berbasis Hak Azasi Manusia (HAM) dalam penyusunan Analisis Situasi Ibu

dan Anak (ASIA) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan bagi setiap

hak perempuan dan anak.
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1.2 Tujuan

a. Tujuan Penulisan

 Sebagai acuan bagi perencana program

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat me

penyusunan rencana program dan kegiatan sehingga kualitas perencanaan

pembangunan sumber daya manusia menyangkut kepentingan ibu dan anak dapat

lebih terarah;

 Menyediakan

dokumen perenca

kabupaten yang relevan bagi kebijakan dan perencanaan strategi jangka panjang

untuk peningkatan program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan

Ibu dan Anak (KHPPIA)

 Untuk menyediakan data

dari program dan kegiatan yang terkait situasi ibu dan anak

b. Tujuan Proses

Proses Penyusunan ASIA

melalui 3 tahap penyusunan dengan tujuan:

 Tinjauan atau Penilaian Situasi bertujuan u

menggambarkan besarnya permasalahan dan memilih indikator untuk dianalisis

 Telaahan yang terdiri dari pertama

memahami permasalahan akan hak

penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab, kedua

pola peran bertujuan membantu memahami hubungan antara pemegang hak dan

pengemban tugas, ketiga

kesenjangan antara pemegang hak dengan

 Tindakan atau aksi kunci bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang akan

dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tujuan Penulisan

Sebagai acuan bagi perencana program pembangunan di masing

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat mengintegrasikan ASIA ke

penyusunan rencana program dan kegiatan sehingga kualitas perencanaan

pembangunan sumber daya manusia menyangkut kepentingan ibu dan anak dapat

lebih terarah;

Menyediakan profil ibu dan anak yang dapat digunakan untuk

dokumen perencanaan tahunan, lima tahun dan dua puluh tahun di tingkat

kabupaten yang relevan bagi kebijakan dan perencanaan strategi jangka panjang

untuk peningkatan program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan

Ibu dan Anak (KHPPIA)

Untuk menyediakan data dan informasi sebagai dasar pemantauan dan evaluasi

dari program dan kegiatan yang terkait situasi ibu dan anak

Tujuan Proses

Proses Penyusunan ASIA-HAM Kabupaten Polewali Mandar

melalui 3 tahap penyusunan dengan tujuan:

Tinjauan atau Penilaian Situasi bertujuan untuk merumuskan permasalahan,

menggambarkan besarnya permasalahan dan memilih indikator untuk dianalisis

Telaahan yang terdiri dari pertama analisis sebab-

memahami permasalahan akan hak-hak yang terabaikan dengan mengetahui

langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab, kedua

bertujuan membantu memahami hubungan antara pemegang hak dan

pengemban tugas, ketiga analisis kesenjangan kapasitas

kesenjangan antara pemegang hak dengan pengemban tugas

Tindakan atau aksi kunci bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang akan

dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi.
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di masing-masing Satuan

gintegrasikan ASIA ke dalam

penyusunan rencana program dan kegiatan sehingga kualitas perencanaan

pembangunan sumber daya manusia menyangkut kepentingan ibu dan anak dapat

anak yang dapat digunakan untuk menyusun

ima tahun dan dua puluh tahun di tingkat

kabupaten yang relevan bagi kebijakan dan perencanaan strategi jangka panjang

untuk peningkatan program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan

dasar pemantauan dan evaluasi

dari program dan kegiatan yang terkait situasi ibu dan anak

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009

ntuk merumuskan permasalahan,

menggambarkan besarnya permasalahan dan memilih indikator untuk dianalisis

-akibat bertujuan untuk

hak yang terabaikan dengan mengetahui

langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab, kedua analisis

bertujuan membantu memahami hubungan antara pemegang hak dan

analisis kesenjangan kapasitas bertujuan mengetahui

pengemban tugas

Tindakan atau aksi kunci bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang akan
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1.3 Proses Penyusunan ASIA

Proses penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan Pendekatan Berbasis

Hak Azasi Manusia (ASIA

kategori yang biasa disebut Tiga T yaitu Tinjauan, Telaahan dan Tindakan.

Tinjauan atau penilaian situasi d

program selanjutnya. Dimana mencakup tiga kegiatan utama yaitu merumuskan

permasalahan berdasarkan data yang dimiliki,

dan menentu-kan indikator kunci. Setelah proses pen

memilih indikator kunci, kemudian dilakukan analisis kausalitas

memahami permasalahan akan hak

penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab dengan membu

pohon masalah. Setelah itu melakukan analisis pola peran untuk mengidentifikasi

pemegang hak dan pengemban tugas dengan melihat hubungan

dilanjutkan dengan analisis kesenjangan kapasitas dengan melihat tanggung jawab,

wewenang, sumberdaya, pengambilan keputusan, dan komunikasi pengemban tugas

terhadap pemegang hak.

Tindakan merupakan cara untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang

telah dianalisis pada proses tinjauan dan telahaan sebelumnya. Tindakan terdiri

pengidentifikasian aksi

kesenjangan kapasitas pengemban tugas dan pemegang hak, pengembangan kemitraan

dan rancangan program. Salah satu cara dalam menyusun rancangan program yaitu

dengan membuat pohon tujuan

Proses Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak ini melibatkan beberapa SKPD

yang terkait dengan situasi ibu dan anak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, BPS, Dinas

Kependudukan & Ca

tinggi yakni Universitas Hasanuddin, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal

yakni LPSP, LK2BS, Mandar Institute, Yasmib dengan dikoordinir oleh Bappeda

Kabupaten Polewali Mandar

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Proses Penyusunan ASIA

Proses penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan Pendekatan Berbasis

Hak Azasi Manusia (ASIA-HAM) melalui beberapa tahap dengan menggunakan 3

kategori yang biasa disebut Tiga T yaitu Tinjauan, Telaahan dan Tindakan.

Tinjauan atau penilaian situasi dilakukan sebagai dasar analisis dan pengembangan

program selanjutnya. Dimana mencakup tiga kegiatan utama yaitu merumuskan

berdasarkan data yang dimiliki, menggambarkan besarnya permasalahan,

kan indikator kunci. Setelah proses penilaian situasi dilakukan dan

memilih indikator kunci, kemudian dilakukan analisis kausalitas

memahami permasalahan akan hak-hak yang terabaikan dengan mengidentifikasi

penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab dengan membu

pohon masalah. Setelah itu melakukan analisis pola peran untuk mengidentifikasi

pemegang hak dan pengemban tugas dengan melihat hubungan

dilanjutkan dengan analisis kesenjangan kapasitas dengan melihat tanggung jawab,

berdaya, pengambilan keputusan, dan komunikasi pengemban tugas

terhadap pemegang hak.

Tindakan merupakan cara untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang

telah dianalisis pada proses tinjauan dan telahaan sebelumnya. Tindakan terdiri

kasian aksi-aksi kunci yang bertujuan untuk mengurangi/mendekatkan

kesenjangan kapasitas pengemban tugas dan pemegang hak, pengembangan kemitraan

dan rancangan program. Salah satu cara dalam menyusun rancangan program yaitu

dengan membuat pohon tujuan

Proses Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak ini melibatkan beberapa SKPD

yang terkait dengan situasi ibu dan anak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, BPS, Dinas

Kependudukan & Catatan Sipil, dan BKKB & PP, Selain itu juga melibatkan perguruan

tinggi yakni Universitas Hasanuddin, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal

yakni LPSP, LK2BS, Mandar Institute, Yasmib dengan dikoordinir oleh Bappeda

Kabupaten Polewali Mandar.
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Proses penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak dengan Pendekatan Berbasis

HAM) melalui beberapa tahap dengan menggunakan 3

kategori yang biasa disebut Tiga T yaitu Tinjauan, Telaahan dan Tindakan.

ilakukan sebagai dasar analisis dan pengembangan

program selanjutnya. Dimana mencakup tiga kegiatan utama yaitu merumuskan

menggambarkan besarnya permasalahan,

ilaian situasi dilakukan dan

memilih indikator kunci, kemudian dilakukan analisis kausalitas yang membantu

hak yang terabaikan dengan mengidentifikasi

penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab dengan membuat

pohon masalah. Setelah itu melakukan analisis pola peran untuk mengidentifikasi

pemegang hak dan pengemban tugas dengan melihat hubungan kedua pihak, kemudian

dilanjutkan dengan analisis kesenjangan kapasitas dengan melihat tanggung jawab,

berdaya, pengambilan keputusan, dan komunikasi pengemban tugas

Tindakan merupakan cara untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang

telah dianalisis pada proses tinjauan dan telahaan sebelumnya. Tindakan terdiri dari

aksi kunci yang bertujuan untuk mengurangi/mendekatkan

kesenjangan kapasitas pengemban tugas dan pemegang hak, pengembangan kemitraan

dan rancangan program. Salah satu cara dalam menyusun rancangan program yaitu

Proses Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak ini melibatkan beberapa SKPD

yang terkait dengan situasi ibu dan anak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Pemuda & Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, BPS, Dinas

, Selain itu juga melibatkan perguruan

tinggi yakni Universitas Hasanuddin, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal

yakni LPSP, LK2BS, Mandar Institute, Yasmib dengan dikoordinir oleh Bappeda
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1.4 Manfaat:

a. Dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan

daerah;

b. Dapat digunakan sebagai sarana penyamaan persepsi dalam pengambilan

kaputusan dan menentukan prioritas program pembangunan SDM

c. Dapat digunakan sebagai in

pembangunan daerah;

d. Dapat digunakan sebagai alat pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan SDM

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan

Dapat digunakan sebagai sarana penyamaan persepsi dalam pengambilan

kaputusan dan menentukan prioritas program pembangunan SDM

Dapat digunakan sebagai informasi dan data yang akurat dalam perencanaan

pembangunan daerah;

Dapat digunakan sebagai alat pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan SDM-Dini Daerah.
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Dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan

Dapat digunakan sebagai sarana penyamaan persepsi dalam pengambilan

kaputusan dan menentukan prioritas program pembangunan SDM-Dini Daerah;

formasi dan data yang akurat dalam perencanaan

Dapat digunakan sebagai alat pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program


