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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-

lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga 

bagi kepentingan bersama umat manusia. Perilaku yang tidak menghargai tempat 

tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-

norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada 

pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

hak asasi manusia. 

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya 

yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan penerus generasi yang akan 

datang yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan peradaban manusia. Pada 

hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan 

yang menimbulkan kerugain mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang 

kehidupan dan penghidupan.  

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini 

menjadi salah satu isu umum yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan 

kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun 

belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, 

kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. 
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Demi terwujudnya menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan 

anak bangsa tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak 

lain yaitu lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintah. Bentuk nyata upaya 

pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan 

Kota Layak Anak di wilayah-wilayah Indonesia. Pada Tahun 2011, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi Kota 

Layak Anak (KLA) sebagai suatu system pembangunan berbasis hak anak di level 

Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya 

pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

terpenuhinya hak anak. 

Dalam upaya pengembangan Kota Layak Anak, pemerintah melalui 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan 

beberapa Peraturan Menteri (Permen) terkait Pengembangan Kota Layak Anak 

yakni: 

a. Permen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak; 

b. Permen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak; 

c. Permen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak; dan 

d. Permen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak 
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e. Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak 

Dasar Anak. 

f. Perwako Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota 

Layak Anak 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Pengembangan Kota Layak Anak diatas 

diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dimulai dari 

kebijakan, indikator, panduan, dan evaluasi. Kemudian sebagai upaya pelaksanaan 

perlindungan anak yang mengacu pada Undang-undang perlindungan anak dan 

peraturan menteri tentang pengembangan Kota Layak Anak, maka Pemerintah 

Daerah Provinsi Riau kemudian membuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau 

Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, di dalam Perda 

tersebut diatur juga mengenai pengembangan Kota Layak Anak. Adapun 

peraturan mengenai pengembangan Kota Layak Anak diatur dalam Pasal 34 dan 

35 Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar 

Anak yang berbunyi. 

 Pasal 34 

(1) Pemerintah Daerah didukung peran serta masyarakat dan dunia usaha 

mengembangkan KLA sebagai urusan wajib dibidang perlindungan anak 

dalam upaya mempercepat pelaksanaan perlindungan hak dasar anak. 

(2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk:7 
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a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia 

usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang 

peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; 

b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, 

prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-

hak anak. 

c. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan 

anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan 

indikator KLA;  

d. Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan pengembangan dibidang tumbuh kembang dan 

perlindungan anak. 

(3) Pedoman pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

lebih lanjur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 35 

(1) Pemerintah Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi 

koordinasi, fasilitas, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan 

pelatihan. 
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 Setiap Kota dapat disebut layak anak apabila memenuhi 31 indikator Kota 

Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak dikembangkan mengacu pada Konvensi 

Hak Dasar Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Dari 

31 indikator KLA meliputi penguatan kelembagaan dan terbagi kedalam 5 klaster 

hak anak yang diantaranya. 

Tabel 1.1 

Indikator-Indikator Kota Layak Anak 

 

No. Indikator Kota Layak Anak 

 A. Penguatan Kelembagaan 

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan 

hak anak. 

2. Presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran 

untuk penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak 

anak: 

a. Penguatan Kelembagaan (pelatihan KHA bagi aparat dan 

pendamping, kampanye, sosialisasi, dll) 

b. Hak Sipil dan Kebebasan (pemenuhan akta kelahiran, penyediaan 

fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitas kelompok 

anak, fasilitas kegiatan partisipasi anak, dll) 

c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif (pembinaan keluarga 

balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan, fasilitas & tenaga 

konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA/panti, dll) 

d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan 

penyakit, dll) 

e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 

(pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan, 

pemeliharaan fasilitas relreasi, pengembangan kreatifitas anak, dll) 

f. Perlindungan Khusus (pelayanan, pengadaan, dan pemeliharaan 

fasilitas perlindungan anak, dll) 

3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan 

yang mendapat masukan dari Forum Anak, dan kelompok anak lainnya 

4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu 

menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan 

5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan 

6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak 

7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak 

 B. Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan 

8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapat Kutipan Akta Kelahiran 

9. Tersedia fasilitas informasi layak anak 

10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada 



6 
 

No. Indikator Kota Layak Anak 

dikabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan 

 C. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif 

11. Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun 

12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuh 

dan perawatan anak 

13. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) 

 D. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

14. Angka Kematian Bayi (AKB) 

15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita 

16. Persentase ASI ekslusif 

17. Jumlah pojok ASI 

18. Persentase imunisasi dasar lengkap 

19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 

mental 

20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 

kesejahteraan 

21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih 

22. Tersedia kawasan tanpa rokok 

 E. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 

Kegiatan Budaya 

23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini 

24. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun 

25. Persentase sekolah ramah anak 

26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan 

anak ke dan dari sekolah 

27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, 

diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak 

 F. Klaster V: Perlindungan Khusus 

28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh 

pelayanan 

29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang 

diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) 

30. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan 

kepentingan anak 

31. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

anak 

Sumber: Data Olahan 2018 

 

 Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa ada 31 indikator yang digunakan 

dalam pengembangan Kota Layak Anak diseluruh Indonesia yang mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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Nomor 12 tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak 

Anak. Indikator tersebut adalah penjabaran dari kebutuhan anak sesungguhnya. 

Selain itu, indikator ini juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam 

memberikan penghargaan kepada Kota yang telah menerapkannya. 

  Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang telah menyandang predikat 

sebagai Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau. Penghargaan ini langsung 

diberikan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta setelah melakukan 

penilaian secara insentif di tahun 2014. Dan Pekanbaru mendapat kembali 

penghagaan sebagai Kota Layak Anak pada tanggal 22 juli 2017 di SKA Co ex. 

Penilaian tersebut merupakan penilaian tim evaluasi independen yang terdiri dari 

pakar anak, akademis, dan praktisi pemerhati hak anak dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak yang di nilai dari seberapa 

besar pemenuhan hak-hak anak berdasarkan indikator Kota Layak Anak tersebut. 

  Penghargaan Kota Layak Anak yang diberikan kepada Kota Pekanbaru, 

memiliki arti bahwa Kota Pekanbaru adalah suatu kota yang mampu memberikan 

jaminan perlindungan hak setiap anak sebagai bagian dari warga kota. Selain itu, 

Kota Pekanbaru idealnya sudah mampu memberikan kebebasan kepada anak 

untuk berpendapat, kesempatan berprestasi, serta mendapatkan pelayanan dasar 

yang adil. Kota Layak Anak tidak hanya dijalankan oleh pemerintah akan tetapi 

masyarakat dan dunia usaha juga ikut andil dalam program ini, yang tentunya 

berdasarkan Peraturan Kementrian. 



8 
 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak merujuk kepada 

Konvensi Hak Anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster 

hak anak, dari beberapa klaster tersebut penulis menfokuskan salah satunya 

tentang Perlindungan Khusus Anak yang terdiri dari beberapa bagian: 

i. Anak dalam situasi darurat 

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan 

orang tua/ pengasuh/ tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan 

dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan 

sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak dasarnya. 

a. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah 

dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan 

pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. 

b. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada 

didaerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; 

contoh: menjadi temeng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, 

pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak. 

ii.  Anak yang berhadapan dengan hukum 

 Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum 

mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara 

wajar; dan memastikan ditetapkannya keadilan restorative dan prioritas 

diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada 
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dasarnya anak sebagai pelakupun adalah korban dari system sosial yang 

lebih besar. 

 Dalam hal ini peranan kebijakan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam pemenuhan hak perlindungan didalam proses anak yang 

berhadapan dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam UU No 23 tahun 

2002. Sehingga setiap anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus 

hukum yang melibatkan perdata dan pidana mendapatkan pelayanan 

dengan bentuk perlindungan khusus yang tujuannnya menjauhkan anak 

dari meja peradilan dan merehabilitasi anak tersebut hingga nantinya 

masalah tersebut tidak terulang kembali dan keterlibatan anak yang 

berhadapan dengan hukum pun tidak terjadi lagi. 

iii. Anak dalam situasi eksploitasi  

 Yang dimaksud eksploitasi adalah segala kondisi yang 

menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, 

terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang 

secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja 

seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam 

lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, 

atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya 

program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam 

situasi eksploitatif dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. 

Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal 
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mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitas sosial, hingga pemulangan dan 

reintegrasi. 

iv. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat. 

 Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat 

dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya. 

Anak yang masuk kedalam kelompok minoritas dan adat ini harus di jamin 

untuk hak-hak nya dalam berbahasa, mengembangkan budayanya dan 

menjamin untuk menjalankan kepercayaannya, seperti dalam hal ini 

kelompok minoritas cina yang ada di kota pekanbaru, hak-hak tersebut 

dijamin oleh pemerintah daerah dengan pelaksanaan kebijakan yang 

merata dan sama dengan mayoritas tanpa ada diskriminasi. 

  Kebijakan perlindungan khusus sangat penting dalam mewujudkan kota 

layak anak, yang dimana bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, 

diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia 

usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak, pemerintah pusat juga 

menegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan khusus terhadap 

anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak 

anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib 

pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

Dari penjabaran mengenai Perlindungan Khusus di atas walaupun Kota 

Pekanbaru telah menyandang Predikat sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2015 

dan 2017 ini, hingga saat ini Kota Pekanbaru masih memiliki ‘segudang’ masalah 
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yang harus diselesaikan, dikarenakan masih terdapat kendala dalam upaya 

pemenuhan hak-hak anak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus 

eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana terhadap anak. Selain banyaknya kasus 

ekspolitasi serta kekerasan terhadap anak, hal ini diperparah dari tahun ketahun,  

jumlah pekerja anak cenderung meningkat. Di samping itu anak-anak 

dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, mereka bekerja dengan jam kerja yang sangat 

panjang, mereka bekerja pada area yang sangat membahayakan dan membunuh 

masa depan anak, yang disebut sebagai jenis-jenis pekerjaan yang buruk.  

Berikut data mengenai kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota 

Pekanbaru yang penulis peroleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru: 

Tabel 1.2 

Data Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru yang Ditangani  

P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018 

No Jenis Kasus 
Tahun Jumlah 

Kasus 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Pelecehan Seksual 4 14 2 8 2 30 

2. Hak Asuh Anak 13 10 7 15 1 46 

3. Anak Berhadapan Hukum 

(ABH) 

8 6 - 4 2 20 

4. Penganiayaan - 3 3 - 1 7 

5. Intimidasi Terhadap Anak 1 1 - 2 - 4 

6. Trafficking - 10 3 2 2 17 

7. Pencabulan 12 18 12 15 22 79 

8. Hak Anak 4 9 7 5 11 36 

9. Penculikan - 2 1 - - 3 

10. Penipuan 1 1 3 - 1 6 

11. Penelantaran 9 5 7 9 2 32 

12. Perkosaan 3 4 2 1 1 11 

13. Kenakalan Remaja - 3 6 5 3 17 

14. Kekerasan Terhadap Anak 5 4 5 6 7 27 

15. Melarikan Anak - 4 2 1 2 9 

16. Eksploitasi Anak 2 2 3 1 3 11 

Jumlah 62 96 63 74 60 355 

Sumber Data: P2TP2A Kota Pekanbaru 
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  Dari tabel diatas menunjukan tingginya kasus pelanggaran terhadap anak 

dari tahun 2014-2018. Dapat dilihat juga kasus yang banyak terjadi adalah 

pencabulan terhadap anak yang mana dari tahun 2014 sampai 2018 ada 79 kasus, 

sedangkan kasus pencabulan tahun 2018 yang paling tertinggi yaitu berjumlah 22 

kasus. Dan jenis kasus lain diantaranya hak asuh anak 46 kasus, hak anak 36 

kasus, penelantaran 32 kasus dan lain sebagainya, yang terjadi di Kota Pekanbaru. 

Adapun yang menjadi korban kekerasan pada anak sesuai data yang diperoleh 

penulis dari usia 2 tahun – 17 tahun. Dari kasus yang terjadi jelas akan berdampak 

negatif pada perkembangan anak. Untuk melihat data kasus pelanggaran hak anak 

perkecamatan di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Berikut ini merupakan data kasus pelanggaran hak anak perkecamatan di 

Kota Pekanbaru yang ditangani P2TP2A Kota Pekanbaru tahun 2014-2018: 

Tabel 1.3 

Data Kasus Pelanggaran Hak Anak PerKecamatan di Pekanbaru yang 

Ditangani  P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018 

 

No Kecamatan Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

1. Bukit Raya 3 6 7 9 5 

2. Marpoyan Damai 15 13 6 5 9 

3. Tenayan Raya 6 9 8 15 8 

4. Sail 2 1 1 2 2 

5. Lima Puluh - 3 1 2 1 

6. Pekanbaru Kota 3 0 4 1 3 

7. Senapelan 5 14 1 5 3 

8. Sukajadi 9 8 3 2 2 

9. Tampan 7 15 16 10 12 

10. Payung Sekaki 6 10 8 9 4 

11. Rumbai 2 7 5 9 4 

12. Rumbai Pesisir 4 10 3 5 7 

Jumlah Kasus 62 96 63 74 60 

Sumber Data : P2TP2A Kota Pekanbaru 
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Dari tabel diatas menunjukan tingginya angka kasus pelanggaran hak anak 

disetiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan salah satu 

nya kecamatan yang banyak terjadi kasus pelanggaran hak anak mulai dari tahun 

2014-2018 ada 12 kasus. Sangat jelas sekali kondisi kasus kekerasan terhadap 

anak disetiap kecamatan di Kota Pekanbaru terus meningkat dan semakin 

memprihatinkan, hingga Pekanbaru sempat mendapat julukan Kota Darurat Anak, 

sebagaimana yang disampaikan Helda Khamsy Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru 

dalam Pekanbaru Pos edisi 20 Februari 2015. “Tren peningkatan kasus selalu 

terjadi tiap tahun, Pekanbaru bisa dikatakan kota darurat anak”. Untuk lebih 

terperinci penulis mempersentasekan data kasus pelanggaran hak anak di Kota 

Pekanbaru. 

 Berikut ini merupakan data persentase data kasus pelanggaran hak anak di 

Kota Pekanbaru tahun 2014-2017: 

Tabel 1.4 

Persentase Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kota Pekanbaru  

Tahun 2014-2017 

No Tahun Kasus Jumlah Kasus Persentase (%) 

1. 2014 62 17 

2. 2015 96  27 

3. 2016 63 18 

4. 2017 74 21 

5. 2018 60 17 

Jumlah 355 Kasus 100 % 

Sumber: Data Olahan 2018 

  Berdasarkan tebel data kasus pelanggaran hak anak yang ditangani oleh 

P2TP2A Kota Pekanbaru diatas diketahui jenis kasus pelanggaran hak anak di 

Kota Pekanbaru masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya, tercatat pada 

tahun 2014 ada 62 kasus dengan persentase 17%, pada tahun 2015 ada 96 Kasus 
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dengan persentase 27%, pada tahun 2016 ada 63 kasus dengan persentase 18 %, 

tahun 2017 ada 74 kasus dengan persentase 21%., dan pada tahun 2018 ada 60 

kasus dengan persentase 17%. Dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru mendapat 

Predikat Kota Layak Anak pada tahun 2015 yang mana pada tahun tersebut kasus 

pelanggaran hak anak terjadi dengan jumlah tinggi, dan tahun 2017 Pekanbaru 

kembali mendapat Predikat Kota Layak Anak. Seharusnya sebagai Kota Layak 

Anak untuk hal ini kasus-kasus pelanggaran hak anak ini tidak lagi terjadi, karena 

apabila telah mendapat Predikat Kota Layak  Anak maka Kota tersebut sudah 

dianggap sebagai Kota yang layak bagi anak, yang juga ramah dan aman bagi 

anak. 

  Disamping itu, tingginya angka pelanggaran hak anak di kota Pekanbaru 

disebabkan oleh beberapa kebijakan yang terhambat dalam pelaksanaanya 

sebagaimana yang disampaikan Helda Khamsy Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru 

dalam Pekanbaru Pos edisi 20 Februari 2015. “Kebijakan perlindungan khusus 

dalam pengembangan kota layak anak di pekanbaru masih memiliki hambatan 

dalam pelaksaannya, sehingga mengakibatkan program-program pemenuhan hak 

anak belum terlaksana maksimal dan belum dapat mengurangi angka 

pelanggaran hak anak di kota Pekanbaru”. 

  Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua 

pihak, terutama pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Negara dalam 

menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Menteri RI 

Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak. 

Disamping itu, Pemerintah Propinsi Riau juga sudah membuat suatu kebijakan 
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yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang 

Perlindungan Hak Dasar Anak. Realita yang terjadi, kita tidak bisa menutup mata 

bahwa di Kota Pekanbaru masih memiliki segudang kasus dan hambatan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Dengan dibuktikan oleh kasus pelanggaran hak anak yang 

masih tinggi, sehingga kita perlu mengetahui bentuk dari pelaksanaan kebijakan 

perlindungan khusus tersebut beserta hambatannya, Seperti fenomena-fenomena 

sebagai berikut: 

a. Masih banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota 

Pekanbaru, dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya. 

b. Adanya beberapa program dan kegiatan pemenuhan hak anak terkait 

pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru khususnya dibidang 

perlindungan khusus yang terhambat dalam pelaksanaanya. 

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan Dinas lainnya bekerja sama dalam upaya 

gagasan atau program yang dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis 

Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak di 

Kota Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan dan penelitian skripsi 

ini yaitu :  

1.2.1 Bagaimana kebijakan perlindungan khusus dalam pengembangan kota 

layak anak di Kota Pekanbaru? 
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1.2.2 Apa faktor penghambat kebijakan perlindungan khusus dalam 

pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini yaitu :  

1.3.1 Untuk mengetahui kebijakan perlindungan khusus dalam pengembangan 

kota layak anak di Kota Pekanbaru. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan khusus dalam 

pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Guna praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan 

dan koreksi dari pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan 

(Pemerintah) maupun pelaksanaan analisis kebijakan perlindungan khusus 

dalam pengembangan kota layak anak di Kota Pekanbaru. 

1.4.2 Guna akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya dan 

Universitas pada umumnya. 

1.4.3 Guna teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu 

administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil 

penelitian dibidang administrasi  negara. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada BAB ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORITIS 

  Dalam BAB ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam 

Pengembangn Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Dalam BAB ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data dan analisi data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan 

monografi Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan. 

BAB VI  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 


