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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

Pada kesempatan ini, saya sampaikan puji dan syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya. Akhirnya 
proses penyusunan Indeks Komposit Kesejahteraan 
Anak – IKKA ini bisa terwujud.

IKKA ini menunjukkan posisi dan kondisi kesejahteraan 
anak Indonesia tahun 2015 baik di tingkat nasional 
maupun provinsi. IKKA merupakan alat ukur 
pencapaian hak anak karena disusun berdasarkan hak 
anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang 
telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 
tahun 1996.

Saat ini posisi IKKA Indonesia berada pada 70,37 atau 
berada pada status pencapaian menengah. Disitulah 
pentingnya IKKA ini, untuk membuka pemikiran kita 
bersama bahwa masih banyak tugas yang terkait 

dengan pemenuhan hak anak yang harus dilakukan 
terutama dalam mewujudkan mandat Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak baik ditingkat Nasional maupun Provinsi.

Akhirnya saya persembahkan IKKA ini untuk kita 
semua agar dijadikan referensi dan rujukan dalam 
menetapkan strategi yang paling efektif dan efisien 
dalam memenuhi hak dan perlindungan anak secara 
lebih optimal.

Terimakasih atas penghargaan  atas kerja keras seluruh 
pihak dalam mewujudkan IKKA. Semoga anak sebagai 
anugerah dan potret masa depan bangsa akan lebih 
meningkat kualitas hidupnya, serta kuat jiwa raganya, 
tumbuh dan berkembang serta terpenuhi haknya.

Jakarta, Desember 2016
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DAfTAR SINGKATAN

AKB Angka Kematian Bayi

AKBa Angka Kematian Balita

AKN Angka Kematian Neonatal

APS Angka Partisipasi Sekolah

Balita Bawah Lima Tahun

BBLR Berat Badan Lahir Rendah

BPS Badan Pusat Statistik

Bumil Ibu hamil

CDI Child Development Index 

IKKA Indeks Komposit Kesejahteraan Anak

IPM Indeks Pembangunan Manusia

PQLI Physical Quality of Life Index

K/L Kementerian/Lembaga

KHA Konvensi Hak-hak Anak

KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KTP Kartu Tanda Penduduk

NIK Nomor Induk Kependudukan

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional 

SD Sekolah Dasar

SDKI Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

SMA/K Sekolah Menengah Atas/Kejuruan

SMP Sekolah Menengah Pertama

SP Sensus Penduduk 

Supas Survei Penduduk Antar Sensus 

Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional 

UK United Kingdom

UU undang-undang
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Pendahuluan

Latar Belakang

Sebagai generasi penerus, anak1 akan memberikan corak dan warna pada 
kehidupan bangsa di masa mendatang, dan karenanya kualitas bangsa 
akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas anak pada masa 
sekarang. Untuk dapat menjalankan fungsinya anak perlu dijaga, dibina, dan 
ditingkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang 
optimal sesuai usianya untuk menjadi generasi berkualitas yang memiliki 
potensi membangun bangsa.

Kualitas anak Indonesia telah meningkat baik dilihat dari sisi kualitas fisik 
maupun kualitas mental. Secara fisik dapat ditunjukkan bahwa anak Indonesia 
usia dini mempunyai derajat dan status kesehatan yang meningkat yang 
ditunjukkan oleh angka kematian bayi dan balita yang menurun serta 
prevalensi imunisasi yang semakin tinggi, yang akan berpengaruh terhadap 
menurunnya angka mortalitas. 

Pada tahun 2012 misalnya Angka Kematian Neonatal tercatat sebesar 19, 
Angka Kematian Bayi sebesar 32, dan Angka Kematian Balita mencapai 
40. Angka-angka tersebut menyiratkan bahwa 19 dari 1.000 bayi yang 
dilahirkan meninggal sebelum berumur empat minggu, 32 bayi meninggal 
sebelum berumur satu tahun, dan 40 anak meninggal sebelum berumur 5 
tahun. Kondisi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan dua dekade 
sebelumnya; pada tahun 1991 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian 
Balita masing-masing masih sebesar 68 dan 97 (SDKI 1991 dan 2012). Upaya 
memberikan perlindungan terhadap balita dari serangan penyakit tertentu 
melalui imunisasi dasar lengkap pada tahun 2015 telah mencakup 67,1 persen 
anak berumur 1-4 tahun (Susenas 2015). 

1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan (Pasal 1, butir 1, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

               IKKA memberikan 
gambaran umum tingkat 
perkembangan kesejahteraan 
anak antar waktu  dan antar 
daerah...
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Pada anak usia lebih tua, semakin tinggi angka 
partisipasi sekolah (APS) khususnya pada usia 5-17 
tahun menunjukkan semakin banyak anak Indonesia 
yang akan semakin cerdas. Pada tahun 2015, anak 
usia 7-12 tahun (SD) sebanyak 99,1 persen sedang 
bersekolah, pada usia 13-15 tahun (SMP) anak yang 
bersekolah telah mencapai 94,7 persen, sedangkan 
pada usia 16-18 tahun (SMA/K) yang bersekolah baru 
mencapai 70,6 persen (Susenas 2015).

Namun demikian permasalahan yang terkait dengan 
rentannya kehidupan anak seperti kasus kekerasan 
pada anak, baik sebagai korban maupun sebagai 
pelaku, menunjukkan bahwa upaya mengawal agar 
anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara baik 
menemukan tantangan yang serius. Demikian juga 
permasalahan pekerja anak dan perkawinan usia dini 
(kurang dari 18 tahun) menjadi hambatan bagi anak 
Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan 
normal secara fisik dan mental. Jumlah kasus kekerasan 
terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) mencapai lebih dari 3.700 kasus per 
tahun2, sedangkan anak yang bekerja pada periode 
2010-2015 berdasarkan hasil Sakernas mencapai 7-9 
persen. Sementara itu, berdasarkan hasil Susenas 
2015 prevalensi perkawinan usia dini secara nasional 
adalah 0,91 persen, dengan komposisi 1,64 persen anak 
perempuan dan 0,21 persen untuk anak laki-laki.

2  http://poskotanews.com/2014/09/17/kpai-lebih-dari-3-700-kasus-
kekerasan-anak-pertahun

Kesejahteraan Anak3

Kebutuhan akan informasi tentang tingkat pencapaian 
kesejahteraan anak merupakan bagian dari upaya 
peningkatan kesejahteraan anak sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peningkatan 
kesejahteraan anak merupakan program pemerintah 
yang selama ini dilakukan oleh banyak kementerian/ 
lembaga (K/L) yang dalam tugas dan fungsinya 
berkaitan dengan upaya di bidang kesehatan, 
pendidikan, perlindungan, dan penyantunan. Informasi 
yang disebutkan sebelumnya memberikan gambaran 
tentang pencapaian dan masalah yang dihadapi anak 
Indonesia, ditinjau dari beberapa aspek kesejahteraan 
anak.

Informasi mengenai tingkat pencapaian atau 
permasalahan tersebut di atas belum memberikan 
gambaran utuh tentang kesejahteraan anak Indonesia, 
tetapi lebih kepada gambaran pencapaian sektoral 
dari program-program yang berkaitan dengan upaya 
pemeliharaan kesehatan, pengembangan sumber daya 
manusia, perlindungan dan penyantunan anak yang 
bermasalah. Namun demikian jika informasi tersebut 
dimanfaatkan secara tepat akan dapat digunakan 
untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran 
(evidence-base policy making). Sesungguhnya informasi 
terpadu yang merangkum beberapa dimensi tentang 
upaya kesejahteraan sangat diperlukan dalam kerangka 
pengambilan keputusan terpadu dan terkait lintas-

3 Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak Pasal 1: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan 
dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 
maupun sosial.“
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sektor. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan 
contoh informasi terpadu yang merangkum tingkat 
pencapaian pembangunan di bidang kesehatan, 
pendidikan, dan pendapatan. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPPA) merupakan institusi yang 
mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan 
tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak, 
termasuk melakukan koordinasi dengan K/L yang 
mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan 
upaya peningkatan kesejahteraan anak. Penyusunan 
Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) bertujuan 
memberikan gambaran umum tentang tingkat 
perkembangan kesejahteraan anak antarwaktu dan 
antardaerah yang mencakup pengkajian bidang-

bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan 
kualitas hidup anak. 

Indeks komposit tentang kesejahteraan anak yang 
pernah dihitung antarnegara adalah Child Development 
Index (CDI) (UK Save the Children, 2008) yang mengukur 
kemajuan perkembangan anak menggunakan tiga 
indikator: (1) Angka Kematian Balita, (2) persentase 
balita dengan status gizi kurang, dan (3) persentase 
anak 7-12 tahun yang belum/tidak sekolah. CDI 
menggambarkan persentase anak dari suatu negara 
yang kurang mendapatkan perhatian dalam aspek 
pengembangan anak, dengan indikasi semakin tinggi 
angka CDI menyatakan semakin tinggi (besar) porsi hak 
anak yang diabaikan oleh suatu negara.

Gambar 1.1

CDI 2006: 8 Negara ASEAN
Gambar 1.2

Indeks Komponen CDI Indonesia 
Tahun 2006
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Informasi Statistik Kesejahteraan Anak

Informasi statistik tentang perkembangan kesejahteraan anak yang disajikan 
melalui indikator seperti AKB, AKBa, APS,  dan cakupan imunisasi merupakan 
contoh indikator tunggal yang secara spesifik memberikan gambaran masalah 
atau suatu keadaan dari permasalahan yang dibahas.  Untuk memastikan 
bahwa upaya perbaikan terhadap kualitas hidup anak Indonesia dilakukan 
terus menerus, maka ketersediaan indikator kesejahteraan anak secara 
berkesinambungan harus dijamin sehingga evaluasi dan perbaikan program 
dari bidang-bidang kesejahteraan anak dapat berlangsung secara terus 
menerus.

Upaya memenuhi hak anak merupakan komitmen negara, sebagaimana 
tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan 
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), yang 
disepakati para pemimpin dunia pada tahun 1989. Dasar hukum upaya 
pemenuhan hak anak telah diperbaharui (disempurnakan) dalam Undang-
Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak menurut UU No. 35 Tahun 
2014 meliputi hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup (survival), (2) 
perlindungan (protection), (3) tumbuh kembang (develop-ment), (4) partisipasi 
(participation), dan (5) identitas (identity). Hak memperoleh Kutipan Akta Lahir 
(identitas) sangat penting bagi setiap anak Indonesia karena akta kelahiran 
menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh pendidikan dan layanan 
kesehatan.

Indikator kesejahteraan anak dapat dirumuskan dari ke-5 dimensi hak anak 
tersebut di atas untuk mengevaluasi tingkat pencapaian upaya pemenuhan 
hak-hak anak, yang sekaligus dapat memberikan gambaran umum tentang 
kualitas hidup anak Indonesia. Manfaat lain dari keberadaan indikator 
kesejahteraan anak adalah untuk membuat kajian-kajian tentang status 
kesejahteraan anak.

4



5 Indeks Komposit Kesejahteraan Anak



6



Penilaian Program

Pada era informasi dewasa ini, pencapaian program penting disampaikan 
dalam bentuk ukuran kuantitatif, bukan hanya ukuran kualitatif seperti 
‘kegiatan sudah selesai dilaksanakan’, atau ‘peserta kegiatan menyatakan 
puas’ tetapi dalam bentuk ‘berapa banyak peserta dari kegiatan tersebut’ 
atau ‘berapa persen tingkat partisipasi kelompok sasaran’. Evaluasi atas suatu 
kegiatan seharusnya dinilai berdasarkan hasil kegiatan (output) atau dampak 
dari kegiatan (outcome) dan bukan dinilai dari seberapa banyak sumberdaya 
yang digunakan (input) atau berapa banyak orang yang ikut dalam kegiatan 
(process). 

Selain itu, pengukuran secara kuantitatif diperlukan untuk menunjuk-
kan penilaian yang terukur atas suatu fenomena, sehingga kajian atas 
perkembangan antarwaktu dan perbandingan antarwilayah dapat dilakukan. 
Indikator merupakan suatu hasil pengukuran kuantitatif dalam pelaksanaan 
suatu kegiatan/program yang memberikan gambaran tentang permasalahan 
yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan kelompok sasaran (indikator rujukan), 
mengenai penggunaan sumberdaya (indikator input), mengenai keterlibatan 
kelompok sasaran dalam kegiatan/program (indikator proses), hasil dari 
program (indikator output), dan dampak dari program (indikator outcome). 
Untuk menilai keberhasilan suatu program/kegiatan penggunaan indikator 
output dan indikator outcome dinilai paling tepat.

Penilaian atas suatu kegiatan/program yang berkaitan dengan penca-paian 
atas implementasi kebijakan memerlukan pengukuran kuantitatif berupa 
indikator obyektif4. Spektrum dari penilaian atas implementasi kebijakan/

4  Indikator obyektif  merupakan hasil pengukuran atas suatu hal dimana semua pihak mempunyai 
persepsi yang sama atas hal tersebut. Sebagai kontras, indikator subyektif merupakan hasil 
pengukuran dimana setiap orang dapat/boleh mempunyai pendapat berbeda tergantung 
persepsi individu berdasarkan aspirasi atau harapan masing-masing.   

Mengukur 
Kesejahteraan Anak

                KHA mengakui 
peran sentral orang tua 
dalam pengasuhan dan 
perlindungan anak 
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program menentukan pilihan atas indikator yang 
digunakan. Penilaian atas pencapaian pada suatu sektor 
tertentu biasa menggunakan indikator tunggal, yaitu 
alat ukur yang dirancang untuk menilai keberhasilan 
perihal sektor tertentu saja. Jika spektrum penilaian 
meliputi kebijakan yang bersifat lintas-sektoral, maka 
penggunaan indikator komposit menjadi lebih tepat 
karena ukuran komposit merupakan ukuran tunggal 
dengan spektrum pengukuran bersifat integral dan 
holistik.  

Memahami Hak-hak Anak

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) berdasarkan Keputusan 
Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Rights of the Child merupakan 
komitmen negara.  Hak-hak anak universal yang 
diratifikasi oleh hampir semua negara menurut KHA 
dikelompokkan dalam empat kategori:
1. hak kelangsungan hidup (survival), hak untuk 

melestarikan dan mempertahankan hidup dan 
hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan 
perawatan yang sebaik-baiknya;

2. hak perlindungan (protection), hak memperoleh 
perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan 
dan keterlantaran;

3. hak tumbuh kembang (development), hak memperoleh 
pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak 
bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan 
sosial;

4. hak berpartisipasi (participation), hak untuk menyatakan 
pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

KHA mengakui peran sentral orang tua dalam 
pengasuhan dan perlindungan anak sekaligus 
mengingatkan kewajiban negara membantu 
mewujudkannya.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
mengatur bahwa ‘setiap anak berhak atas suatu nama 
sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan’. 
Dalam pembahasan selanjutnya hak akan identitas 
dimasukkan sebagai hak kelima dan merupakan bagian 
Konvensi Hak-hak Anak Indonesia dan selanjutnya 
dalam publikasi ini disebut KHA Indonesia. 

Identitas awal ketika seseorang dilahirkan adalah 
akta kelahiran5, yaitu suatu pernyataan negara 
bahwa nama yang disebut dalam dokumen diakui 
oleh negara sebagai penduduk/warga negara yang 
dilahirkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Untuk selanjutnya diberikan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) sebagai nomor identifikasi 
tunggal atas nama yang bersangkutan. Kepemilikan 
kutipan akta lahir adalah sangat penting karena pada 
waktunya dokumen ini diperlukan untuk memperoleh 
akses pada layanan publik seperti layanan kesehatan 
dan layanan pendidikan serta layanan dokumen 
administrasi kependudukan lain seperti KTP serta 
paspor jika diperlukan.

5  Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran 
wajib dilaporkan  paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 
Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan 
tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 
Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
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Indikator Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, pertama 
secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu 
kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar 
masyarakat pada tingkat tertentu. Pada arti kedua 
makna kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan 
pada pelbagai aspek kehidupan dasar seperti sandang, 
pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu. Dalam 
arti sempit, kesejahteraan sering dikaitkan dengan 
kecukupan pendapatan untuk  memenuhi kebutuhan 
hidup, atau semakin rendah tingkat kemiskinan maka 
tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan 
semakin terpenuhi.

Kesejahteraan anak, disisi lain, mempunyai perspektif 
yang sedikit berbeda, oleh karena anak merupakan 
bagian dari keluarga dan kesejahteraan anak dapat 
dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab 
keluarga. Karena kewajiban untuk mewujudkan tingkat 
kesejahteraan yang semakin tinggi pada masa yang 
akan datang, maka pembangunan untuk meningkatkan 
kualitas hidup anak sebagai generasi penerus menjadi 
tugas dan tanggung jawab negara. 

Kualitas hidup dipandang sebagai determinan dari 
kesejahteraan dengan pengertian bahwa peningkatan 
kesejahteraan lebih mudah dapat dicapai melalui 
program peningkatan kualitas hidup. Tingkat 
pendidikan dan derajat kesehatan merupakan indikator 
yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup melalui 
PQLI–Physical Quality of Life Index. Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang senada dengan PQLI dapat juga 
dipandang sebagai ukuran tentang kualitas hidup 
manusia. Peningkatan tingkat pendidikan dan derajat 

kesehatan dipercaya akan meningkatkan produktivitas 
individu yang secara langsung diperkirakan dapat 
meningkatkan kesejahteraan.

Dalam konteks hak anak, kualitas hidup anak akan 
sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan 
dan penghindaran risiko berkenaan dengan: (i) 
kelangsungan hidup,  (ii) perlindungan, (iii) tumbuh 
dan kembang, (iv) partisipasi, dan (v) identitas agar 
menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kebutuhan 
dan risiko yang dihadapi anak berbeda tergantung dari 
umur dan pertumbuhan fisik dan mental, yang dalam 
konteks ini terbagi dalam tahapan pertumbuhan mulai 
dari janin, bayi, balita, anak umur 5-11 tahun, remaja 
muda umur 12-14 tahun dan remaja umur 15-17 tahun. 
Secara ilustratif, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Indikator kesejahteraan anak mencakup sejumlah 
indikator tunggal yang diidentifikasi dalam rangka 
penilaian terhadap tingkat kesejahteraan anak ditinjau 
dari pelbagai sisi kehidupan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Indikator ini dapat digunakan untuk 
menilai seberapa jauh anak telah memperoleh haknya 
sesuai KHA Indonesia dan tahapan pertumbuhan fisik 
dan psikis. Daftar rancangan indikator kesejahteraan 
anak secara lengkap beserta hasil pemetaan 
ketersediaan data dari berbagai sumber dapat 
dilihat pada publikasi Penyusunan Indeks Komposit 
Kesejahteraan Anak (KPPPA, 2016 forthcoming). 

Dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan, 
tanpa mengurangi informasi tentang kesejahteraan 
anak yang bermakna di berbagai segi kehidupan, 
maka dipandang perlu untuk menyusun suatu Indeks 
Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA).  IKKA akan dapat 
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STIMULASI PAUD SD SMP SMA

SIKLUS HIDUP

Lahir – 12 bulan 1 – 4 tahun 5 – 11 tahun 12 – 14 tahun
15 – 17
tahun

R E M A J AJ A N I N B A Y I B A L I T A A N A K - A N A K R E M A J A  M U D A

Kebutuhan dan risiko berbeda menurut tahap tumbuh kembang

Hakekat kesejahteraan:
Penuhi kebutuhan dan jauhi risiko

Kualitas manusia ditentukan pada 1.000 hari pertama kehidupannya:
dari janin sampai umur 2 tahun

Anak: Tumbuh dari Janin ke Remaja

Gambar 2
Pendekatan Jenjang Kehidupan Anak
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dimaknai sebagai ukuran atau nilai pencapaian tingkat kesejahteraan anak 
Indonesia dan sekaligus memperlihatkan tingkat capaian pemenuhan hak-
hak anak. Memperhatikan ketersediaan data yang memenuhi persyaratan 
pengukuran statistik yang baik dan mempertimbangkan relevansi 
terhadap kesejahteraan anak, maka  pemilihan indikator perlu dilakukan 
untuk penyusunan IKKA. Daftar indikator tunggal yang digunakan dalam 
penghitungan IKKA 2015 disajikan pada Tabel A.

Tabel A

Indikator Pokok+ sebagai Komponen Penghitungan IKKA
UU No. 35/2014 Indikator sebagai tolok ukur evaluasi program
Pasal 4: Hak Anak
a. Hidup Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Balita
Angka Morbiditas anak umur 5-17 tahun
 

b. Perlindungan Persentase ibu hamil memperoleh pemeriksaan kehamilan  (K1-K4)
Persentase bayi memperoleh imunisasi dasar dan lengkap
Persentase balita memperoleh imunisasi lanjutan
Persentase anak umur 10-17 tahun bekerja
Persentase perkawinan usia dini 10-17 tahun

c. Tumbuh kembang Persentase BBLR
Persentase ibu hamil berstatus gizi baik
Persentase bayi berstatus gizi baik
APS PAUD umur 2-4 tahun
APS umur 5-17 tahun

d. Partisipasi Persentase balita ikut dalam perjalanan wisata
Persentase anak umur 5-17 tahun melakukan perjalanan wisata
Persentase anak umur 5-17 tahun melakukan kegiatan olahraga, 
gotong royong, keagamaan 

Pasal 5: Hak Anak
e. Identitas Persentase ibu hamil mempunyai surat nikah

Persentase bayi memiliki akta lahir
Persentase balita memiliki akta lahir
Persentase anak 5-17 tahun memiliki akta lahir

+ indikator pokok merupakan bagian dari indikator kesejahteraan anak
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Sumber Data

Program pembangunan yang baik mensyaratkan 
adanya monitoring dan evaluasi secara periodik dan 
berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan 
bahwa tujuan dan sasaran dari program dapat diamati 
dan jika perlu dilakukan intervensi. Informasi statistik 
yang memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi 
secara periodik dan berkelanjutan harus memenuhi 
persyaratan pengukuran statistik yang baik, yaitu:
1. Reliable, statistik yang dihasilkan dengan tingkat 

kesalahan yang rendah sehingga dapat diandalkan; 
2. Valid,  statistik yang dihasilkan dapat menggambarkan 

dan mencermin-kan hal yang hendak diukur (shahih);
3. Sensitive, statistik yang dihasilkan akan dapat 

menunjukkan perubahan kalau ada intervensi; dan
4. Sustainable, statistik yang dihasilkan dapat diadakan 

terus menerus; atau dapat dipastikan bahwa statistik 
diperoleh dari sistem pengumpulan data yang teratur.

Dengan persyaratan tersebut, maka sumber data yang 
digunakan untuk menghasilkan daftar indikator pada 
Tabel A adalah bersumber dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) yaitu:
1. Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan 10 tahun sekali 

pada tahun berakhiran angka ‘0’,
2. Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) diselenggarakan 

10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka ‘5’,
3. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

diselenggarakan dua kali dalam 10 tahun pada tahun 
berakhiran angka ‘2’ dan ‘7’,

4. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
diselenggarakan dua kali dalam setahun, dan

5. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 
diselenggarakan dua kali dalam setahun.

Beberapa indikator kesejahteraan anak lainnya juga 
dihitung berdasar-kan sumber data yang sama serta 
sumber dari K/L yang menghasilkan catatan administrasi 
dari penyelenggaraan pelayanan publik.
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Acuan Kesejahteraan Anak

Butir 1.a Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak berbunyi: ‘Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.’  Berarti kesejahteraan 
dapat dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan untuk tumbuh optimal, baik 
kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan 
kualitas lingkungan hidup, maupun kebutuhan kejiwaan seperti kebahagiaan, 
rasa aman, dan pengakuan.

Acuan dalam pengukuran kesejahteraan anak Indonesia yang digunakan 
dalam penghitungan IKKA 2015 adalah:
1. pemenuhan hak anak mempengaruhi kualitas hidup anak yang kemudian 

menentukan tingkat  kesejahteraan anak,
2. risiko dan kebutuhan hidup anak berubah mengikuti tahapan kehidupan anak 

mulai dari: (1) janin, (2) bayi, (3) balita, (4) anak-anak, (5) remaja muda, sampai 
dengan (6) remaja, dan

3. memenuhi kebutuhan dan menjauhi risiko di setiap tahapan kehidupan anak 
merupakan kunci peningkatan kesejahteraan anak.

Kerangka kerja pengukuran IKKA adalah acuan untuk mengukur tingkat 
pemenuhan kebutuhan anak dan penghindaran risiko sesuai KHA Indonesia 
dalam setiap tahapan kehidupan anak. Adalah penting karenanya memahami 
kebutuhan dan risiko tersebut dengan melakukan identifikasi menurut dimensi 
KHA Indonesia pada setiap tahapan kehidupan anak.  

Berdasarkan tahapan kehidupan anak maka permasalahan pokok pada 
setiap tahapan dapat diidentifikasi, misalnya pada tahapan anak masih dalam 
kandungan (janin) adalah penting memastikan bahwa pada saatnya anak bisa 

Kerangka Kerja 
Pengukuran IKKA 2015

               ...pada masa 
janin sampai balita risiko 
kelangsungan hidup sangat 
besar sehingga  kebutuhan 
utama pada aspek kesehatan,  
namun pada usia 5 sampai 18 
tahun, kebutuhan pendidikan 
lebih mengemuka...
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dilahirkan dengan selamat (hak kelangsungan hidup) 
dan dengan berat badan yang mencukupi atau lebih 
dari 2,5 kg (hak tumbuh kembang). Untuk memastikan 
hal tersebut maka selama janin dalam kandungan, ibu 
hamil perlu melakukan pemeriksaan kehamilan untuk 
menjaga kesehatan janin (hak perlindungan). 

Pada masa bayi, anak perlu dicukupi gizinya 
untuk menjaga proses tumbuh kembangnya baik 
pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan kecerdasan. 
Untuk memberikan perlindungan terhadap 
kemungkinan menderita penyakit berbahaya, bahkan 
dari ancaman kematian, bayi perlu diberi imunisasi 
dasar secara lengkap.

Usia balita merupakan masa yang relatif kritis bagi 
anak, khususnya ditinjau dari aspek kesehatan. 
Kekurangan gizi dan ketiadaan imunisasi berpotensi 
memperlambat proses tumbuh kembang, bahkan juga 
dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup 
anak. Oleh karena itu, menjaga kecukupan gizi dan 
pemberian imunisasi lanjutan pada jenjang balita masih 
merupakan keharusan. Pengenalan pada masyarakat 
di luar lingkungan keluarga menjadi bagian penting 
dari proses tumbuh kembang balita, yang dapat 
diidentifikasi dari kesertaan anak dalam pendidikan 
anak usia dini (PAUD). Selain itu, melakukan perjalanan 
wisata bersama keluarga yang dilakukan pada periode 
ini dipercaya merupakan pelajaran awal berinteraksi 
dengan masyarakat, yang dari sudut pandang psiko-
sosial adalah partisipasi bagi yang bersangkutan dalam 
pengembangan kehidupan sosial dan kesehatan 
mental/emosionalnya.

Tiga segmen anak pada kelompok umur 5-17 tahun (5-
11 tahun, 12-14 tahun, dan 15-17 tahun) pada umumnya 
memiliki kemiripan dari sisi risiko dan kebutuhan hidup, 

dengan kecenderungan semakin tinggi usia semakin 
tinggi kemungkinan anak untuk menjalani kegiatan luar 
rumah yang lebih banyak. Derajat kesehatan, yang lazim 
diukur dari angka kesakitan (morbiditas) merupakan 
determinan penting kelangsungan hidup anak pada 
kelompok umur 5-17 tahun. Morbiditas berpotensi 
mengurangi kegiatan yang bersifat fisik dengan 
kemungkinan dapat mengganggu tumbuh kembang 
anak. Perlindungan merupakan isu penting karena masih 
banyak anak pada usia ini yang menghadapi persoalan 
kesejahteraan (kemiskinan keluarga) sehingga harus 
bekerja untuk mencari nafkah. Pada jenjang usia  ini, 
anak semestinya memasuki dunia pendidikan mulai 
dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah 
menengah. Kegiatan kemasyarakatan, yang merupakan 
perwujudan dari keberadaan anak dalam lingkungan 
masyarakat, merupakan unsur penting ditinjau dari 
aspek partisipasi. Kegiatan kemasyarakatan, khususnya 
yang diperoleh di luar lembaga pendidikan, merupakan 
sarana untuk mengembangkan kematangan emosional, 
di antaranya bisa berupa keikutsertaan dalam kegiatan 
gotong royong, olah raga, atau keagamaan.

Secara lengkap analisis konten tentang risiko dan 
kebutuhan anak menurut hak-hak anak dalam setiap 
tahapan dapat dilihat pada Skema 1.
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Skema 1.

Risiko dan Kebutuhan Hidup Anak menurut Jenjang Kehidupan

Jenjang Kehidupan 
Anak

Dimensi Hak Anak Indonesia

Kelangsungan 
Hidup

Perlindungan Tumbuh Kembang Partisipasi Identitas

Janin Mortalitas Pemeriksaan 
kehamilan

Status gizi Surat Nikah Bumil

Bayi (0-11 bulan) Mortalitas Imunisasi Status gizi Akta Lahir

Balita (1-4 tahun) Mortalitas Imunisasi APS PAUD Wisata Akta Lahir

Anak (5-11 tahun) Morbiditas Bekerja, 
Perkawinan dini

Partisipasi Sekolah Wisata, 
Kegiatan sosial 
kemasyarakatan

Akta Lahir

Remaja Muda (12-
14 tahun)

Morbiditas Bekerja, 
Perkawinan dini

Partisipasi Sekolah Wisata, 
Kegiatan sosial 
kemasyarakatan

Akta Lahir

Remaja (15-17 
tahun)

Morbiditas Bekerja, 
Perkawinan dini

Partisipasi Sekolah Wisata, 
Kegiatan sosial 
kemasyarakatan

Akta Lahir

Perumusan IKKA

Sebagai indikator komposit, IKKA dituntut memiliki beberapa sifat yang 
dirumuskan dengan ‘SMARTS’ yang mempunyai beberapa kekuatan:

S = Simple, sederhana, mudah dipahami
M = Meaningful, bermakna, multidimensi
A = Accurate, teliti, non-bias, no-fallacy
R = Repeatable, bisa diulang dengan mudah
T = Timely, tepat waktu
S = Sensitive, jika ada intervensi memperlihatkan perubahan

Selain itu untuk pemanfaatan lebih lanjut, indeks komposit seharusnya juga 
dapat mengukur perkembangan antarwaktu dan perbedaan antarlokasi.

Bermakna multidimensi menyiratkan bahwa indeks komposit meru-pakan 
pengukuran fenomena yang bersifat lintas-sektor (cross-sectoral issues 
phenomenon), karena banyak dimensi yang digabung dan diformulasikan 
menjadi satu ukuran tunggal (sederhana). Pengukuran IKKA menggunakan 
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sumber data6 yang tersedia di BPS, memungkinkan 
penghitungan dilakukan setiap tiga tahun pada 
tingkat nasional dan provinsi. Karena tiap dimensi 
sesungguhnya membawa makna tersendiri, maka 
indikator yang digunakan memaknai suatu dimensi 
harus reliabel dan valid.

 Sesuai dengan namanya, IKKA adalah alat untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan anak Indonesia baik 
secara nasional maupun provinsi, dengan menggunakan 
acuan pemenuhan hak anak. Indeks komposit 
menentukan nilai besaran tingkat kesejahteraan anak, 
dengan interval nilai 0 sampai dengan 100. Semakin 
besar nilai indeks semakin tinggi tingkat kesejahteraan 
anak. Dengan KHA Indonesia yang digunakan dalam 
pengukuran IKKA, maka pemenuhan hak-hak anak 
yang dirumuskan dalam lima dimensi menjadi dasar 
dalam perumusan kerangka kerja pengukuran IKKA.

6  Pengkajian penggunaan indikator output dan outcome dari K/L 
difokuskan pada aspek metodologi, keteraturan pelaporan, dan 
kelengkapan

Secara umum risiko dan kebutuhan anak dapat 
dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan umur, 
yaitu masa janin sampai balita dimana permasalahan 
kesehatan menjadi perhatian utama, dan masa umur 
5-17 tahun dimana permasalahan pendidikan adalah 
fokus perhatian orang tua, keluarga, dan negara. 
Mempertimbangkan ketersediaan data yang memenuhi 
unsur keterwakilan (representativeness) sampai dengan 
tingkat provinsi, dan risiko serta kebutuhan hidup 
antar-segmen umur pada kelompok usia 5-17 tahun 
relatif sama, maka dalam IKKA 2015 ketiga segmen 
umur dalam kelompok usia 5-17 tahun dijadikan satu 
kelompok.

Dengan menggunakan acuan pada Skema 1 dan 
penggabungan tiga segmen umur pada kelompok usia 
5-17 tahun, maka identifikasi indikator yang digunakan 
dari setiap dimensi disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Daftar Indikator Pembentuk IKKA menurut Dimensi

Jenjang Kehidupan 
Anak

Dimensi Hak Anak Menurut KHA Indonesia

Kelangsungan 
Hidup

Perlindungan Tumbuh Kembang Partisipasi Identitas

Janin AKN % K1 – K4 % BBLR - % bumil punya 
surat nikah

Bayi
(0–11 bulan)

AKB % imunisasi % status gizi baik - % punya akta lahir

Balita
(1–4 tahun)

AKBa % imunisasi APS PAUD
(2 – 4 tahun)

% wisata % punya akta lahir

Anak 
(5–17 tahun)

Angka 
morbiditas

% bekerja, 
% kawin usia dini

APS % berwisata, 
% berolahraga, gotong 
royong, keagamaan 

% punya akta lahir
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Pengukuran pencapaian setiap indikator dirumuskan sebagai berikut

(1)

dimana X = pencapaian (%) suatu indikator,
SS = situasi saat pengukuran,
SI = situasi ideal,
SB = situasi terburuk,
Jarak = rentang SB ke SI, dan
Shortfall = jarak SS ke SI.

Pencapaian setiap dimensi hak dirumuskan sebagai berikut

Di = ∑ Wij Xij , (2)

dengan  ∑ Wij = Wi , (3)

dimana Di = pencapaian dimensi ke-i, dan
Wij = bobot indikator ke-j pada dimensi ke-i

IKKA dirumuskan sebagai berikut

IKKA = ∑ Wi Di (4)

dengan ∑Wi = 1, (5)

dimana        Wi = bobot dari dimensi ke-i

Penentuan besaran bobot dalam penghitungan IKKA 
dilakukan secara merata, artinya bobot yang sama 0,2 
diberikan pada setiap dimensi. Sedang-kan bobot setiap 
indikator dalam dimensi ditentukan secara proporsional 
sesuai dengan tahapan jenjang kehidupan anak. 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada dasarnya 

pada jenjang kehidupan anak dapat dibagi menjadi dua 
tahapan penting, yaitu: (i) tahapan janin sampai dengan 
umur 4 tahun, dan (ii) tahapan anak-anak sampai remaja 
(5-17 tahun). Dengan pentahapan tersebut, bobot 
ditetapkan sama pada setiap tahapan. Secara lengkap 
bobot dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Penetapan Situasi Ideal dan Situasi Terburuk

Untuk mengetahui persentase pencapaian menuju situasi ideal bagi 
perkembangan jasmani dan mental anak adalah penting untuk menentukan 
situasi ideal dan situasi terburuk untuk setiap indikator yang digunakan dalam 
penghitungan IKKA. Norma yang digunakan dalam penetapan tersebut adalah 
bahwa situasi terbaik sangat mungkin untuk dicapai, dan jika tercapai maka 
situasi tersebut akan membawa anak mencapai kualitas hidup tertinggi, sesuai 
dengan hak anak berdasarkan KHA Indonesia. Dengan demikian maka upaya 
kesejahteraan anak sesungguhnya untuk memberikan situasi terbaik bagi anak 
selama masa kehidupannya sejak dari janin hingga umur 17 tahun. Besaran 
situasi ideal dan situasi terburuk untuk setiap indikator disajikan pada Tabel 
3.2.

Tabel 3.2

Situasi Ideal dan Situasi Terburuk bagi Anak

Hak Anak Tahapan Kehidupan Indikator
Bobot
[Wij]

Situasi Ideal
[SI]

Situasi Terburuk
[SB]

Kelangsungan 
Hidup

Janin AKN 0,0333 0 100

Bayi AKB 0,0333 2 200

Balita AKBa 0,0333 3 340

5-17 tahun Angka Morbiditas 0,1000 0 50

Perlindungan Janin % K1 – K4 0,0333 90 0

Bayi % imunisasi 
lengkap

0,0333 100 0

Balita % imunisasi 
lengkap

0,0333 100 0

5-17 tahun % bekerja 0,0500 0 50

% kawin usia dini 0,0500 0 50

Tumbuh 
Kembang

Janin % BBLR 0,0333 0 100

Bayi % status gizi baik 0,0333 100 0

Balita APS PAUD 2-4 
tahun

0,0333 80 0

5-17 tahun APS 0,1000 100 0
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Hak Anak Tahapan Kehidupan Indikator
Bobot
[Wij]

Situasi Ideal
[SI]

Situasi Terburuk
[SB]

Partisipasi Janin - - - -

Bayi - - - -

Balita % berwisata 
kegiatan bersama 
orang tua

0,1000 30 0

5-17 tahun % berwisata 0,0500 30 0

% kegiatan 
kemasyarakatan

0,0500 50 0

Identitas Janin % bumil punya 
surat nikah

0,0333 100 0

Bayi % punya akta lahir 0,0333 100 0

Balita % punya akta lahir 0,0333 100 0

5-17 tahun % punya akta lahir 0,1000 100 0
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Penghitungan IKKA

Pengukuran tingkat kesejahteraan anak dilakukan melalui tiga tahapan 
kegiatan, yaitu: (1) pengolahan data dari beberapa dataset (i) Survei Penduduk 
Antar Sensus (Supas) 2015, (ii) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 
(Kor dan Modul) dan Susenas 2013 (Modul), serta (iii) Survei Angkatan Kerja 
Nasional (Sakernas) 2015. Dari pengolahan tersebut diperoleh nilai statistik 
untuk semua indikator yang terdapat pada Tabel 3.2; selanjutnya pada tahap 
(2) dilakukan kajian atas reliabilitas (tingkat ketelitian) dan validitas (relevansi) 
sebelum penghitungan IKKA dilakukan. Pada tahap (3) menggunakan 
statistik hasil pengolahan data yang telah dikaji reliabilitas dan validitasnya, 
penghitungan IKKA 2015 dilakukan dengan menggunakan perumusan pada 
persamaan (1), persamaan (2), dan persamaan (4), yang hasilnya disajikan pada 
Tabel 4.3. 

Secara ringkas IKKA nasional tahun 2015 mencapai 70,37 dan tingkat 
pencapaian dilihat dari dimensi hak anak disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4

IKKA 2015 menurut Dimensi Hak Anak

Tingkat Kesejahteraan 
Anak Indonesia 2015 

              ...status pencapaian 
IKKA tahun 2015 sebesar 
70,37 berada pada 
tingkatan menengah...
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Status Pencapaian

Pencapaian tingkat kesejahteraan anak suatu wilayah dapat ditentukan dengan 
membuat klasifikasi status pencapaian IKKA mengikuti kriteria sebagaimana 
terdapat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Pengklasifikasian tersebut dimaksudkan 
untuk memudahkan pengguna data mengetahui posisi IKKA masing-masing 
provinsi. 

Secara umum status pencapaian IKKA nasional pada tahun 2015 adalah 
pada tingkatan menengah. Status pencapaian yang sama untuk dimensi 
kelangsungan hidup, perlindungan, dan tumbuh kembang. Pemenuhan hak 
anak untuk memperoleh identitas telah mencapai pada tingkatan tinggi, 
namun pencapaian pemenuhan hak berpartisipasi anak masih pada tingkatan 
rendah.

Tabel 4.1  

Provinsi menurut Status Pencapaian Kesejahteraan Anak: IKKA 2015

Status 
Pencapaian Kriteria Klasifikasi* Jumlah

Provinsi Provinsi

(1) (2) (3) (4)
Sangat tinggi IKKA ≥ 90,00 0 - 

Tinggi 80,00≤IKKA<90,00 2 Kep. Babel, DIY

Menengah 66,67≤IKKA<80,00 21 Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, 
DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, 
Sulut, Sulsel, Gorontalo

Rendah 50,00≤IKKA<66,67 11 Sumut, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Sultra, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, 
Papua Barat, Papua

Sangat rendah IKKA < 50,00 0 - 

TOTAL 34  

*Mengadopsi klasifikasi IPM

Pada Tabel 4.1 sekaligus disajikan daftar provinsi di Indonesia menurut status 
pencapaian kesejahteraan anak, dimana pada tahun 2015, dua provinsi 
(Kep. Bangka Belitung dan Daerah Istimewa Yogyakarta) berada pada status 
pencapaian tinggi,  21 provinsi berada pada status pencapaian menengah, 
dan 11 provinsi lainnya berada pada status pencapaian rendah. Status 
pencapaian rendah pada umumnya disandang oleh provinsi yang terletak di 
wilayah Indonesia bagian timur.
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Status pencapaian pemenuhan hak anak juga dapat diketahui dari hasil 
penghitungan IKKA dari sisi pemenuhan setiap dimensi hak anak Indonesia 
seperti pada Tabel 4.2. Pencapaian terbaik adalah pemenuhan hak atas 
identitas, dimana terdapat 6 provinsi di Indonesia yang  mencapai status 
sangat tinggi dan 13 provinsi mencapai status tinggi.  Hak atas kelangsungan 
hidup dapat dicatat sebagai pencapai (achiever) yang juga tergolong terbaik, 
dimana 10 provinsi mencapai status tinggi. Di sisi lain, pemenuhan hak 
berpartisipasi masih sangat rendah, dimana tercatat 22 provinsi pada status 
pencapaian sangat rendah.

Tabel 4.2

Jumlah Provinsi menurut Status Pencapaian Pemenuhan Hak Anak

Status Pencapaian Kriteria Klasifikasi
Dimensi Hak Anak Indonesia

KH* PERL* TK* PART* IDEN*

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
Sangat tinggi IKKA ≥ 90,00 0 0 0 0 6

Tinggi 80,00≤IKKA<90,00 10 5 0 3 13

Menengah 66,67≤IKKA<80,00 22 23 17 1 13

Rendah 50,00≤IKKA<66,67 2 6 17 8 1

Sangat rendah IKKA < 50,00 0 0 0 22 1

TOTAL 34 34 34 34 34

*KH: Kelangsungan Hidup; PERL: Perlindungan; TK: Tumbuh Kembang; PART: Partisipasi; IDEN: Identitas

Tabel 4.3

IKKA menurut Provinsi dan Dimensi Hak Anak Tahun 2015

Provinsi
Dimensi Hak Anak

IKKAKelangsungan 
Hidup Perlindungan Tumbuh 

Kembang Partisipasi Identitas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh 76,08 68,68 65,88 42,74 81,07 66,89

Sumatera Utara 84,28 65,89 65,35 46,04 67,88 65,89

Sumatera Barat 79,46 72,31 67,21 52,96 75,75 69,54

Riau 80,97 71,34 65,71 52,90 75,77 69,34

Jambi 82,87 73,04 68,76 46,58 88,94 72,04
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Provinsi
Dimensi Hak Anak

IKKAKelangsungan 
Hidup Perlindungan Tumbuh 

Kembang Partisipasi Identitas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sumatera Selatan 81,60 74,30 68,73 35,38 85,73 69,15

Bengkulu 75,59 77,70 67,19 43,23 87,56 70,25

Lampung 77,50 76,69 67,64 44,52 83,02 69,87

Kep. Bangka Belitung 83,60 77,64 65,74 80,23 93,05 80,05

Kep. Riau 84,93 84,28 67,78 51,17 93,62 76,35

DKI Jakarta 76,79 80,69 67,75 74,38 93,90 78,70

Jawa Barat 79,60 77,10 67,42 50,73 79,79 70,93

Jawa Tengah 75,78 81,91 68,64 58,22 90,60 75,03

D.I. Yogyakarta 73,74 87,80 76,76 89,63 95,45 84,68

Jawa Timur 72,37 79,38 68,76 59,33 84,20 72,80

Banten 78,64 74,25 65,98 54,06 73,39 69,27

Bali 73,31 82,94 65,65 85,87 81,50 77,86

Nusa Tenggara Barat 74,56 76,50 72,59 36,05 70,29 66,00

Nusa Tenggara Timur 62,91 73,60 68,16 29,37 55,54 57,91

Kalimantan Barat 83,01 70,21 62,30 32,34 80,24 65,62

Kalimantan Tengah 80,28 69,22 65,26 48,38 79,76 68,58

Kalimantan Selatan 70,68 75,16 65,80 59,45 83,77 70,97

Kalimantan Timur 79,90 78,77 68,91 41,19 91,60 72,07

Kalimantan Utara 81,74 78,37 64,65 30,56 87,16 68,50

Sulawesi Utara 70,71 76,69 69,36 41,08 81,39 67,85

Sulawesi Tengah 67,31 68,57 69,44 44,51 67,17 63,40

Sulawesi Selatan 78,33 70,44 65,18 44,89 82,35 68,24

Sulawesi Tenggara 76,43 67,41 67,45 45,80 74,83 66,38

Gorontalo 70,17 73,47 66,54 49,41 80,96 68,11

Sulawesi Barat 74,97 65,91 61,38 43,92 79,05 65,04

Maluku 79,29 66,47 64,73 29,89 68,22 61,72

Maluku Utara 77,29 63,61 64,24 25,85 70,44 60,29

Papua Barat 66,17 64,36 65,12 36,50 67,59 59,95

Papua 81,46 56,21 50,81 25,33 47,97 52,36

Indonesia 77,28 75,53 67,26 51,29 80,51 70,37
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