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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWTNIN}T USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk rnenjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan,
anak merupakan amanah dan Karunia T\rhan Yang Maha
Esa, oleh karena itu Pemerintah Daerah, orang tua, dan
masyarakat bertanggung jawab dalam pemenuhan hak
hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta .hak
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai
kematian, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga,
kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber manusia;

bahwa jumlah perkawinan usia dini di Kabupaten Cianjur
menunjukan grafik kenaikan dari tahun ke tahun, karena
itu perlu ada upaya pencegahan kongkrit yang dilakukan
secara bersama-safila Pemerintah Daerah dan masyarakat
secara efektif dan optimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak;

Undang-Undang Nomor Tahun L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Und6ng Nomor 14 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28510);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
30191 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2Al9 tentang perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun ZAI9 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aOll;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun L979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tarfrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31a3);

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusair Segala Bentuk
Diskriminasi ?ehadap Wanita (Conuention an t?w El,ementiort
of All Forms of Discriminatiort Against Womenl (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tentang L984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
32771;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentanga Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOO tentang Pengadilan
Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 2O8, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 39a1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOZ tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4235l, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 35 Tahun zal4 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5606);

Undang-Und,ang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4aBl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi'' Kependudukan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5a75);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



3

12.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor a8281;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemfuaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik In{onesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2OOB tentang Cara
dan Mekanisrne Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau
Korban Tindak Pidanga Perdagangan Orang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a818);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2OO8 tentang Gugur
T\rgas Pencegahan dan Penganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaarl Perernpuan dan
Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2OL2 tentang Panduan
Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 98a);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2OLL tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 1118);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun Dot4
tentang pembangunan ketaharlan keluarg;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5O Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2016 Nomor 51);

t9.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG pENCEGAHAN PERKAWINAN
USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah. Pemerintah Daerah Kabupaten

Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnyh disingkat PD adalah unsur Pembantu

Bupati dalam penyelengga"raan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. 4.

5. Pencegahan adalah proses, cara., perbuatan untuk mencegah dalam hal ini
adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.

6. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPPUA,
adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, prograln, kegiatan, aksi sosial,
serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah,
orang tua, anak, terjadinya perkawinan pada usia anak dan menururr.kan
angka perkawinan pada usia anak Kabupaten Cianjur.

7. Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPUA, adalah
perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita
yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak, yaitu di bawah 18
tahun.

8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun,
termasuk anak yang masih dalam Kandungan.

10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untukmemberikan izin bagi pria dan pere*pu"n yang ber1sia di ba"rxra1. tg
Tahun.

11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang
mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehigga dapat metayatri
konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keteran-gan pendapat itau
terkait dengan psikologi anak.

12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian
dalam melakukan konseling atau penyuluhan.

13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untlrk menjamin dan melindungi
anak dan hak-hak rrya agar dapat hidup, turnbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optifnal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan.

14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikaa kemarnpuan atau
keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
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15. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau
ayah dan ibu angkat.

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

17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah daerah, Kecamatan, Pemerintah
Desa, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha serta semua pihak
yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan
progranl kegiatan dalam rangka rnencegah perkawinan pada usia anak.

18. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang
disingkat P?TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya
pemberdayaan peremplran dibagian bidang pembangunan, serta
perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan
tindak kekerasan, termasuk perdagangan o6ang, yang dibentuk oleh
pemerintah atau berbasis masyarakat.

19. Kabupaten Layak Anak yang -selanjutnya disingkat KLA adalah sistem
pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintergritasikan
komitmen dan sumber dayl pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan
kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.

20. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem
pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegritasikan
komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan
perkembangan khusus anak.

21. Desa layak anak/kelurahan layak anak yang selanjutnya disebut DEKELA
adalah sistem pembangunan suatu wilayah desa atau kelurahan yang
mengintergritasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau
kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan
hak anak dan perkembangan khusus anak.

22. Gugus tugas Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas
KLA adalah lembaga kordinasi ditingkat Kabupaten yang mengordinasikan
upaya kebijakan progranr, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

23- Gugr-rs tugas kecamatan layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugasKELANA adalah lembaga kordinatif ditingkat kecamatan yangmengordinasikan upaya kebijakan, progr"*, dan kegiatan .r.rt..f,
mewujudkan KRA.

24. Gugus tugas Desa layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas
DEKELA adalah lembaga kordinatif ditingkat desa yang rnerrgoidinasilian
upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desa atau
kelurahan layak anak.

25. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang
anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan
anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang
dibina oleh pernerintah yang mernpunyai tujuan untuk
mengkomunikasikan pemehuhan dan hak kewajiban anak, media
komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi
anak, sarana pengembangall bakat, minat dan kemampuan anak dan
media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
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26. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat
mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi,
sosial, dan psikis terhadap korban.

27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat
mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonorni,
sosial dan psikis terhadap korban.

28. Kekerasan Dalam Rurnah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah ta,ngga.

29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang
selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan
kegiatan yang akan dilakukan olelr sernua pemangku kepentingan dalam
upaya p.t 

".g"han 
perkawinan pud^usia anak, p""rd**pingan, rih*bilit"*.

. BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Asas PPPUA, yaitu:

a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, kesehatan,
pendidikan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

d. Partisipasi.

(2) Tujuan PPPUA untuk:
a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak*hak

anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, berkembang dan
berpartisipasi secara normal sesuai harkat dan martabat
kemanuasiaan;

b. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat,
orang trla, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mlneegrh
PPPUA;

c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan anak serta
menurunkan angka kematian ibu dan bayi;

d. mencegah teradinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya
terhadap anak baik secara hsik maupun psikis serta mencegah
perdagangan anak;

e. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas)
Tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

f. menurunkan angka kemiskinan.
i

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruane linskuo PPPUAini. adalah:
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a.

b.

C.

upaya PPPUA;

penguatan kelembagaan;

upaya pendampingan, pemberdayaan, penerimaan dan pelayanan
pengaduan masyarakat;

d. kebijakan, strategi dan program;

pembiayaan;

monitoring dan evaluasi; dan

ketentuan penutup.

BAB IV

PPPUA

Bagian Kesatu

P6rk&winan

Pasal 3

Setiap perkawinan antara ""o.** laki-laki dan seorang perempu€Ln wajib
dicatat oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan belaku.

Perkawinan hanya dijinkan apabila calon pengantin laki-laki dan
perempuan sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) Tahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (21, orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan
dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat
mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Setiap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pengantin,
khususnya calon pengantin usia anak wajib mengikuti kegiatan bimbingan
perkawinan sebelum dilangsungkan akad pernikahan.
Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan oleh fasilitator
bimbingan perkawinan yang tersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan bagr yang calon pengantin yang beragama Islam
dan petugas pencatat sipil Dinas Kependudukan bagi calon pengarltin bagi
yang beragama non muslim.

Bagian Kedua

PPUA

Pasal 4
PPUA dilakukan oleh :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
b. 0rang tua;
c. Anak;
d. Masyarakat;
e. Pemangku Kepentingan lainnya

e.

f.

(,
b.

(1)

t2t

(s)

{4)

(s)
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(1)

(2)

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dalam upaya PPPUA dengan mensirnergikan
kewajiban mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan
kewenangan, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mendepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Keempat

Kewajiban Olang Tua/Wali

,. Pasal 6

Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya PPUA dengan cara:

a. memenuhi dan mendukung wajib belajar L2 (dua belas) tahun sebagai
pemenuhuna hak anak;

b. memberikan pendidikan karakter melalui 8 (delapan) fungsi keluarga
membangun yaitu agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya,
reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan
lingkungan;

c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan
perlindungan anak agar tidak melakukan PPUA;

d. memberikan pendidikan keagamaan dan penanaman nilai-nilai budi
pekerti dan kearifan budaya lokal;

e. pendidikan kesehatan reproduksi, yang mengacu pada persoalan relasi dan
hubungan yang sehat dan tanpa kekerasan antara perempuan dan laki-
laki.

Bagian Kelima

Kewajiban Anak
Pasal.T

Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak
pada dirinya dan teman sebaya.

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan
perkawinan pada dirinya dengan cara antara lain:

a. menghormati orang tua, wali dan guru;

b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

c. menyelesaikan pendidikan dasar 12 ta}run;
d. memperoleh pendidikart kesehatan reproduksi dari lingkungann

keluarga maupun sekolah; dan

e. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin
ketahanan masa depannya.

(3)

(1)

(21
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(3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan anak pada teman sebayanya,
antara lain melalui:

a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya
mencegah perkawinan anak;

b. menyempaikan pesan tentang risiko perkawinan anak;

c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye
pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Keenam

Kewe.jiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat,
organisasi profesi, akademisi, media masa dan pihak swasta diberikan
kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan
kegiatan PPPUA mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi. 

4.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga
perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan

peraturan perundang-undangan tentang anak;

b. memberikan masukan dalam mertrmuskan kebijakan yang terkait
upaya PPPUA;

c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi kasus PPUA;

d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak
yang menikah pada usia anak;

e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak
antara lain yaitu Gugus T\rgas KLA, Gugus Tlrgas KELANA, Gugus
T\rgas DEKELA, dan P2TP2A;

f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau
deklarasi PPPUA bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
selurrh pemangku kepentingan;

g' peran serta masyarakat dalam PPPUA dilakukan dengan sernangat
kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifaritot<at;

h. memberikan rutang bagi anak untuk berpartisipasi secara aktif dan
bermakna dalam kegiatan-kegiatan sebaya, 1nasyarakat, rraupun
pembangunan.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1) Penguatan kelembagaan dafam upaya PPPUA dilaksanakan melalui kerja
sama dan koordinasi antara lain:

a. Gugus TLgas KLA;

b. Gugus Thgas KELANA;

(1)

(2t

(3)
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(2t

(3)

{4)

c. Gugus Tugas DEKELA;

d. Sekolah atau lembaga pendidikan;

e. Porum anak;

f. Sanggar anak;

g. P2TP2A;

h. Organisasi Kemasyarakatan atau lembagalainnya yang peduli pada
pemenuhan hak anak.

Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi,
fasilitasi dan sinergi program.

Koordinasi PPPUA melibatkAn seluruh pemangku kepentingan di Daerah
Kabupaten.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam
rangka mensinergrkan program darl meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB VI

UPAYA PENDAMPiTVCEN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 1O

Upaya pendampingan bagi anak yang melakukan PPUA, dan bagr orang tua,
keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

a. orang tua yang akan memohon Dispensasi kaurin bagi anaknya, dapat
meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan
terbaik bagi anak;

layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten dan masyarakat atau melalui P2TP2A;

orang tua yang akan memohonkan Dispensasi kawin bagi anaknya,
berkewajiban melakukan pemerikasaan kesehatan di Rumah Sakit atau
Puskesmas;

d. Kepala Dinas Kesehatan rnelalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD dapat
mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan
PPUA;

e. P2TP2A dapat melakakukan upaya pendamping dan pemberdayaan bagi
anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelumpermohonan Dispensasi karvin dilakukan;

f. PzTPzA Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau
konselor; dan

g. BP4 dapat memberikan penasehatan dan pernbinaan bagi anak ya.ng aka-n
melakukan perkawinan pada usia anak

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 1 1

(1) Setiap orang melihat, mengetahui dan/atau mendengar ad.anya pemaksaan
PPUA, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.

(2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan PPUA, dapat
menyarnpaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.

b.

c.



11

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21, ditunjukan
kepada P2TP2A dan/atau Dinas Sosial dengan menyertakan identitas.

(41 PZTP2A berkewajiban menindak lanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh)
hari, sejak menerima pengadlran, dengan melakukan pemilihan materi
pengaduan.

(5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), PzTPzA mengambil tindakan yang
dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.

(6) Apabila dianggap perlu P2TPZA dapat meminta verifikasi dan meminta
keterangan dari para pihak.

(71 P2TP2A wajib untuk menjaga identitas dan kesejahteraan anak yang
ditangani kasusnya agau. tidak mengalami kekerasan lanjutan.

BAB VIII

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pad* rz
(1) Dalam rangka melaksanakan&ebijakan PPUA, disusun RAD PPUA.

(2) RAD PPUA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
(3) Penyusunan RAD PPUA paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan

Bupati ini ditetapkan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPPUA dilaksanakan pada PD yang
mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan sosial.

(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
PPPUA, Pemerintah Daerah KabupateN membangun sistem monitoring dan
evaluasi yang terpadu.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi
serta men3rusun laporan pelaksanaan kegiatan PPPUA dilakukan secara
berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, kecamatan, dan Desa atau
Kelurahan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiayaan program dan kegiatanPPPUA yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan program dan kegiatan PPPUA yang dilakukan oleh Pemerintah
Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Sumber pembiayaal] lainnya yang sah dan tiddk mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap o{ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daearah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Maret 2O2A
PIt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

di Cianjur
L2 Ma-ret 2O2A

DAERAH,

$ETD}[- i*;

"b#saNor

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2A2A NOMOR 10.
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