sambutan
bupati lampung barat pada acara deklarasi menuju kabupaten

layak anak tahun 2019
=========================================
hari / tanggal
: senin, 28 oktober 2019
waktu
: pukul 09.00 wib
tempat
: gedung gor ajisaka
=========================================

assalamu ‘alaikum wr. wb.
salam sejahtera bagi kita semua.
yang kami hormati. rekan–rekan anggota forkopimda kab. lampung
barat;
sdr.
para asissten dan staf ahli bupati;
sdr.
para
kepala
opd
di
lingkungan
pemerintah kabupaten lampung barat;
yang kami hormati. camat se-kabupaten lampung barat;
yang kami hormati. ketua tim pergerak pkk dan ketua dharma
wanita kabupaten lampung barat; serta,
para undangan peserta deklarsi menuju kabupaten layak
anak yang berbahagia,
pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur
kepada allah swt, karena atas rahmat dan karunianya kita dapat
berkumpul pada hari ini dalam
keadaan sehat wal’afiat,,,
-2keadaan sehat wal afiat, untuk melaksanakan acara deklarasi
menuju kabupaten layak anak. dalam keadaan sehat wal’afiat.

seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui kementerian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah
mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan
strategis pemenuhan hak –hak anak yang terintegrasi dan
berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten
layak anak (kla). kebijakan kla bertujuan untuk mensinergikan
sumber daya pemerintah, masyarajat dan dunia usaha sehingga
pemenuhan hak-hak anak indonesia dapat lebih dipastikan.
proses terpenting pengembangan kla yaitu koordinasi
diantara para stakeholders pemenuhan hak-hak anak yang
dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh
karena itu saya berharap penguatan koordinasi para stakeholder
dapat terus ditingkatkan karena anak adalah investasi kita
dimasa yang akan datang maka menjadi kewajiban kita bersama
untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan
menjadi modal pembangunan. untuk itu, peran seluruh pemangku
kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu
membahu untuk dapat mewujudkannya.
anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup bagi
sebuah bangsa dan negara. oleh karena itu anak harus
mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh
dan berkembangan secara optimal baik fisik, mental maupun
sosialnya.
hadirin yang saya hormati,
untuk mewujudkan kabupaten layak anak ada beberapa
stategi yang harus dilakukan antara lain:
1. pengarusutamaan pemenuhan hak anak yakni
upaya mengintegrasikan,,,
-3upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam
penyusunan perundang-undangan, kebijakan program mulai
tahap perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
2. penguatan kelembagaan, upaya untuk memeperkuat
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha harus
proaktif dalam upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan

melalui advokasi, sosial dan fasilitasi dibidang ketenagaan,
anggaran, sarana, prasarana, metode teknologi.
3. membangun jaringan, membangun kerja sama dan
komitmen operasional kebijakan kla.
ada 24 indikator kla yang didasarkan pada subtansi hak-hak
anak yang dikelompokkan kedalam lima (5) klaster pemenuhan hak
nak dalam konvensi hak-hak anak yaitu; hak sipil kebebasan,
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan
dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
pada saat ini lampung barat terus berupaya melaksanakan
apa yang menjadi amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014
atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak pasal 21 menyebutkan pemerintah daerah wajib
dan bertanggung jawab mewujudkan kla sebagai upaya pemenuhan
dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan adanya
peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak
anak serta taman bermain ramah anak,
pada saat ini juga,,,
-4pada saat ini juga akan di deklarasikan secara bersamaan
puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak yang ada
dikabupaten lampung barat.
sampai saat ini dari 15 kabupaten/kota se-provinsi lampung
ada 8 kabupaten/kota yang belum menjadi kla termasuk
kabupaten lampung barat, untuk itu dengan adanya
penandatanganan komitmen bersama ini marilah kita bersama-sama
berkerja sama saling mendukung dan berupaya dengan sungguhsungguh untuk mewujudkan kabupaten lampung barat ini menjadi
kabupaten layak anak.
pada kesempatan ini juga saya meminta kepada seluruh
peratin/lurah untuk membuat ruang bermain ramah anak pada
tahun 2020 dan membentuk patbm (perlindungan anak terpadu
berbasis masyarakat), pada kesempatan ini juga kami serahkan

mainan ramah anak yang akan diperuntukkan bagi puskesmas,
sekolah, yang berasal dari asn kabupaten lampung barat
melalui gerakan samara (satu asn satu mainan ramah anak).
demikian lah yang dapat saya sampaikan akhirnya dengan
mengucapkan bismillahirrohman nirrohim dengan deklarasi
menuju kabupaten layak anak dan puskesmas ramah anak
serta sekolah ramah anak secara resmi saya nyatakan dibuka.
semoga segala upaya yang kita kerjakan mendapat rahmat dan
ridhanya.
terima kasih atas perhatiannya.
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu ‘alaikum wr.wb.
bupati lampung barat

hi, parosil mabsus

