
IVlenimbang

KEPALA DESA SUKALARANG
KABI.'PATEN SUKAtsUN4I

PERATURAN DESA SUKALARANG
NOMOR 3 TAHUN 202L

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKALARANG

a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia T\rhan yang
Maha Esa, yang dal"am dirinya melekat harkat dan
rnartabat sebagai manusia seutuhnya;

b. bahwa anak adalah tunas, poteinsi dan penerus cita-cita
peduangan bangsa yang meneiliki perall strategis, dan
nlernpunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat
rnenjamin kelangsr*ngan eksistensi bangsa dan negara di
rnasa depan, rnaka perlu dtlindungi dan dipenuhi hak-
haknya;

c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan Analisa situasi Hak
Anak di' Desa Sukalarang, diperlukan perlindungan
untuk pemenuhan hak anak;

d- bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan
pemenuhan hak anak sebagaimana aimaksud dalam
huruf b, dan c, rnaka perlu diatur dengan peraturan
Desa;

L. Undang-Undang nornor L4 tahun 1950 tentang
pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Repubtrik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3L, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun tg7g tentang
KeSejahteraan Anak (Lembd.ran Negana Republik
Indonesia Tahun L979 Nomor 32 Tambarr.r, Lembaran
Negara $epublik indonesia Nomor 31a3);,

3. Undang-Undang Nornor 3 Tahun lgg7 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L997 Nonlor 3 Tar.nbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Und.ang-IJndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat



Tahun 1999 Nornor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang : Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
24CI2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOAe Nomor 109, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia l,[omor +%51;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 {entang
Kekerasan Dalam Rurnah Tangga (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun ZAO4-Nomor 95 Tambafran
Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor aal,g);

7. Undang Und"ang Nomor 14 Tahun 2O0B tentang
Ketbrbukaan Inforrnasi Publik (Lembaran Negara
Repubtrik Indonesia Tahr.ln 2011 Nomor 61 Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSae;

B. Feraturan Pernerintah Nornor 68 Tahun lggg tentang
Tata cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakirt Daram
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1g9g
Nomor L29, Tannbahan Lernbaran Negara Nomor 3866);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OL4 nomCIr
L23, tarnbahan Lembaran Negara Republik Indoneeia
Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4g tahuri ZAl4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL4 Nomor L23\;

l"1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Pei'aturan Desa (Berita Negara
Republik trndonesia Tahun 2A14 Nomor 2}9ll;

12.Peraturan Menteri Da1arn Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4
tenta:rg Fedoruan Fernbangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 2A9a\

l-3. Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewqn6.q6.gq.n tok€l Berskatra Pesa (Bprite Ne$ara
Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Fernbangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negarf Republik tndonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Daerah Sukabumi Nomor 9 Tahun 20 15
Tentang Desa (Lembaran Daerah Sukabunni Tahun 20 l s
nomor 9);

1"6. Peraturan Daeran Kabupaten Sukabumi,Nomor 1 Tahun
2018'I'entang Fenyelenggaraan Perlindungan anak ;

17. Peratu.ran tsupati Sr.lkaburni Nomor 20 Tahun 2CILT
Tentar'rg Kabupaten Layak Anak;



Dengan KesepakaLan Bersarna

EADAI{ PERMUSYAWARATAN DtrSA SUKALARANG

elan

KEJ]ALA DESA ISUKAL,{RANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA
PERLINDUNGAN ANAK

SUKALARANG TENTANG

BAB I
KPTNNTUAN UMUM

Pasal tr.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan narna lain,
selanjutnya disebut De'sa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang r-lntuk mengatur dan mengurus
urusa-n pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa rnasyarakat, hqk asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan lt{egara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyeLenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan narna
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur peny"t.rrggara Pemerintahan
Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan y&ng
anggotanya menrpakan , wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia i8 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang rnasih dalam kandungan, dan anak yang berusia
dibawah 18 tahun sudah menikah

6. Perlind.ungan 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.

7. Keluarga adaiah unit terkecil dalarn rnasyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami istri. dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedaratrr dalam garis lurus ke atai atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga.



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

g. Wali adalah orang atau badan yang d.alarn kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

1O. Anak ter}intar ad.alah anak yang tidak terpenuhi l(ebu.tuhanflya beeara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

ll.Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan
fisik dan/atau rnental sehingga mengganggu pertumbuhan dan
perkembs.ngannya seca.ra. waj ar.

12. Anak yang memiiiki keunggulan adalah anak yang mempunyai
kecerdasan luan btasa, atau menniliki potensi d.an/atau bakat istimewa.-

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

14. 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 :

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

16. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua lrntuk mengasuh, mendidik,
memelihara, rnembina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bikat, serta
minatnya.

tr7. Masyarakat adaLah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

tr8. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi
profesional dalam bidangnya.

19. Perlindungatr khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada analt
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisoiasi, anak yang dieksploitasi secara-
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,"dan
zal adiktif trainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,
perdagangan, anak ko,rban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan attak korban perlakuan salah dan
penelantaran.

20. Setiap orang adatrah CIrang perseorangan atau korporasi.

21. Perlindungan Anak Terpadur tserbasis Masyarakat disingkat PATBM Desa
adalah iembaga desa yang merr-lpakan mitra,/patner kerja pemerintah
desa datram upaya penaenuhan hak anak,



22.Petaturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

E}Ats fI
IVI,A.KSTJD ]]AN TUJUAN

Pasan 2

Maksud Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
tr945

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak yang berprinsip pada:
a. non diskrirninasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendipat anali.

Pasai 4

Fertrindungan anak bertujuan rnenjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkernbang, dan berpartisipasi secara optimal.

tsAB IIi
F{AK DAN KEWAJIBAN A"NAK

Pasatr 5

setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Fasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nanla seLragai identitas diri dan status
i<ewanganegar^aan-r.

Pasal 7

setiap anak berhak untuk beribadah rnenurut agama"nya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua.

Pasal I

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, d.an
diasukr oleh orang tuanya

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tu.anya tidak dapat menjamin
tur,nbuh kernbang afiak, atau anak dalam keadaarr teflatrtar rnaka anak



tersebut berhak mendapat pengasuhan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dengan ketentuan

Pasal 9

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

Pasal 1O

(1) Setiap anak berhak rirenaperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
d,engan rninat dan bakatnya.

(2) seiain hak anak sebagaimana dinaaksud dalam ayat (1), khusus bagi
anak yang rnenyandang cacat, .juga berhak rnernperoleh.pendidikan tua:r
biasa, sedangkan bagi a:rak yang memiliki keunggulan juga berhak
mend apatkan pendidikan khusus.

Pasal 11"

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatrrya, menerima,
mencari, dan mernberikan informasi, sesuai dengein tingkat kecerdasan dan
usianya, Cerni pengernbangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan
dan kepatutan.

Pasal trZ

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

Fasal L3

Setiap anak yang menyandang cacat berhak mernperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kese3"ahteraan sosial.

Pasal X4"

(i) Setiar anak selama dalaLm pengasuhaxl CIrang tua, wali, atau pihak lain
rnanapun ya.ng hertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat
pertriirdungan dari pernakuan :

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. peneiantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.



(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakulan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), maka pelaku
dikenakan:
a. dibeni peringatan oleh PAIBM Desa atau Fernerintahan Desa;
b' bila peringatan baik lisan $raupun tertulis tidak diindahkan, maka

PATBM Desa dan Femerintahan Desa dapat mengajukan kasus
tersebut kepada pihak yang berwajib.

c. dalam hal terjadi kasus, maka PATBM Desa wajib mend.ampingi anak
tersebut.

Pasal. 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika
ada alasan dan/atau atr.rran hukurn yang sah menunjukkan bahwa
pennisahan itu adalah derni kepentingan terbaik bagi "t ak dan merupakan
pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan daiam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam keru'buhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yeng rnengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

(1) Setiap anak berhak:
penganiayaan, penyiksaan
rnanr-rsiarnzi.

rnernperoleh perlindungan dari sasararl
, atau penjatuhan hukuman yang tidak

{2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum.

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

Pasal 18

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukuro atau bantr.lan Xainnya secara efektif. dalam setiap tahapan upaya hukurn yang berlaku; dan
p. membela diri dan mernperoleh keadilan di depan pengadilan anak

yang ob.jektif dan tidak memihak daiam sidang tertutup untuk umum.



(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau
yang berhadapan dengan hukurn berhak dirahasiakan.

Pasal L9

setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, vratri, dan guru;
b. nrencintai. keiutrga, rnasyarakat, 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.

BAts IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUI\GJAWAB

Bagian Kesati-r
Umuru-l

Pasal 21

Pernerintah Desa, rnasyar:akat, keluarga, dan orang tua berkewajiban
dan l:entanggu ngjawa.b te,nhadap Fe.nxyelenggaraan perlindungan anak".

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 22

Pernerintah Desa wajib dan bertanggungjawab memberikan dukungan
sarari.a dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasatr ?3

Pemerintah Desa wajib nrr:mfasitritaei semna anak didesa rnendapatkan
akte kelahiran, dengan cara;

a. rne;nbenikalr sosialisasl kepada rnasya:akat.
b. memherikan pelayanan gra.tis bagi perigurusan akte kelahiran

ditingkat desa.

Pasal 24

Pemerintah Desa wajib mernfasilitasi pelayanan kesehatan anak didesa.
a. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan

anak;
b. menyediakan tempat pelayanan kesehatan anak desa;



c. m,ernfasilitasl tenvujudnya linglcungan sehat;
d. pemer"intah desa rvajib mengalokasikan dana untuk kesehatan anak

sesuai dengan kerrarnpuan keuangan ctresa.

Pasa1 ?5

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pelayanan pendidikan anak
ditingkat desa.

a. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan Anak usia Dini;
b. mensosiaiisasikan pentingnya pendidikan anak;
c. memfasilitasi bea siswa bagi anak kurang mampu dan siswa

berprestasi;
d. mengkoordinasikan berd,irinya Lembaga Pendidikan Nonformal (live

skilI) bagi anak yang tidak rneneruskan ke jenjang pendiditan
lanjutan; dan

e. rnenganjurka.n wajib bela.jar pendidikan Casar.

Pasa1 26

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi
anak.

a. menyediakan sa.rana dan prasaran&. untuk kegiatan anek;
b. memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;

Pasal 27

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat
Pasal 29

I\tlasyarakat waijb dan bertanggung jawab mend.orong terwujudnya
perlindungan anak ditingkat desa;

a. mensosialisasikan Uridang-undang perlindungan Anak;

(1) Pemerintah Desa wqiib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam
setiap musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh
desa;

(2) Femerintah Desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk
pengembangan bakat dan potensi anak.

(2) Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan
anak dengan lembaga desa lainnya.

Kewa.jiban clan Tanggungja;vab Lenrbaga Desa

Pasai 28

Lembaga desa wajib dan bertanggung jawab dalam ha1;
(1) Membantu Pemerintahan Desa daiam rangka terselenggaranya

perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
kelembagaanya;



b. ikutserta menjaga, rnendoron${ dan berpartisipasi aktif dalam
perlindungan anak.

Kewajiban d an Tanggungjawab Orangtua
Pasal 30

Orang tua wajib Ikutserta menjaga, rnendorong dan berpartisipasi aktif
dalam perlindungan anak.

B,{ts V
PE}SYELENGGARAAN PERLiNDU NGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pendidikan

i

Fasal 31

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan d.asar;

Fasal 32

Pendidikan sebagaimana dimaksuc paca pasar 31 menjadi tanggungjawab
pemerintah, rurasyanakat, keluanga, clan onang tua;

Fasai 33

Tanggungjawab pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 32
metriputi :

(1) Sosialisasi wa,jib belajar pendidikan dasar;
(2) Mengupayakan bea siswa bagi anak keluarga yang tidak mampu;
{3) Meng-upayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
(a) Mengupayakan dan memfasitritasi pendidif,an Usid" Dini dan *t .,

sejenisnya;
{5) Mengupayakan dan memflasilitasi rPe dan Madrasah Diniyah;

Fasal 34

Pengatrulrarn beiajar anak waktr'r luang.

(i) Jam belajar anak jam.19.00 - 21,00 WiB



Bagian Kedua
Pernikahan Usia. Anak

Pasal 35

Anak berhak, berkewajiban, menjaga dan melindungi dirinya
serta mencegah menikah di usia anak;

Fasai 36

Pemerintah Desa, masyarakat dan orangtua wajib mencegah terjadinya
pernikahan Usia Anak;

Fasa1 37

Daiam keadaan khusus dan atau kondisi tertentu Pemerintah Desa dapat
mernfasilitasi pernikahan usia anak sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku;

Bagian Ketiga
Pekerja Anak

Pasai 38

Pernerintah Desa, masyarakat dan orangtua tidak diperbolehkal
mempengari.lhi, membujutr<, dan rnengajak anak untuk bekerja secara
komersial;

Pasal 39

Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial;

Pasal 40

Dalam kondisi tertentu anak capat di pekerjakan sesuai dengan
kemampuannya, adat istiadat iokan dan penaturan perundangan yang
berlaku;

tsagian Keernpat
Kekerasa.n{e 

;11""r 
Anak

Anak berhak untuk mendapatkan perii.ndungan dari segala bentuk tindak
kekerasan



Pasatr 42

Pemerintah Desa., masyarakat dem r:rangtua wajib dan bertanggungjawab
menjaga, melindungi, rnencegah anak clani tirrciak kekerasan;

. Elagian kelinaa
[]enyalahguna,&n NAFZA

Fasal 43

Pemerintah Desa, rnasyarakat can ,orangtua tidak diperbol,ehkan
mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk menggunakan

BAts VI
KELOMPOK PER].II{DUNGAN ANAK DESA

Fasal z[-4

Dalarn rangka penyelenggaraan Peratu.ran Desa tentang perlindungan
Anak, ditingkat desa dibentuk lernbaga Pertridungan Anak Teryadu Berbasis
Masyarakat yang selanjutnya disingkat pATBM 

;

Pasal 45

Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud pasatr 44
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 46

Struktur kepengtlrusan Kelompok Ferlindungan Anak Desa sebagaimana
pada pasal 44 terdin dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang
sekretaris, seorang bendahara, dan 5 (lima) seksi;

PasaX 47

Masa jabatan kepengurusan Kelompok perlindungan A,nak Desa
sebagaimana pada pasal 44, berraku selama 4 { empat ) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk periode berikutnya;

Pasal 48

Keanggotaan Kelornpok Perlindungan Anak Desa terdiri dari unsur
perorarlgan, pemerintahan desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh pendidikan, kaurn perempuan, dunia usaha, pendamping
anak, kader kesehatan, dan Kelonopok Anak;



BAB VII
KLETENTUAN PENUTUP

- Pasal4g

(l). Peraturan ini tnulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
(2l,. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalain Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sukalarang
Tanggal : tMaft* &oe {

sa Sukalaraltg

ADr)

Dalarn Lembaran Desa Sukatrarang
Tahun 2A21

Su.kalarang

INDRIANI)
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