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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kebijakan Publik 

Menurut Anderson dalam (Winarno: 2013) mendefinisikan kebijakan publik 

adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor 

atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu program. Menurut 

Jenkins kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berhubungan.   

Menurut wahab dalam (Agustino: 2008) merumuskan kebijakan publik 

adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah 

mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil 

(gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelsan-penjelasan yang 

diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi. Menurut Anderson dalam 

Winarno (2013) konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa 

implikasi yaitu: 

a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi 

pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. 

b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan 

yang tersendiri. 

c. Secara positif kebijakan publik mungkin mencangkup tindakan 

pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. 

Sedangkan menurut Robert Eyestone dalam (Suharno: 2013) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan 
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lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu 

luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat 

mencangkup banyak hal.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada 

dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya 

sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sejatinya diarahkan pada 

apa yang senyatanya/seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya   

sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. 

 

2.2 Pengertian Analisis Kebijakan 

William N. Dunn (2003:29) memberikan penekanan terhadap analisis 

kebijakan atau kebijaksanaan sebagai suatu terapan yang menggunakan berbagai 

metode dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang 

relevan dengan kebijakan yang dimanfaatkan pada tingkat politik untuk 

memecahkan masalah publik. Lebih lanjut dikatakan Dunn (2003:23) analisis 

kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis dan mengkomunikasikan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses 

pembuatan kebijakan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan secara sederhana tentang 

pekerjaan analisis kegiatan dalam melakukan analisis meliputi pengumpulan data 

dan fakta, baik secara keseluruhan maupun sampel, mengklasifikasikan, 

mengkategorikan, membanding-banding, memberikan komentar atau kritik, dan 

menyimpulkan hal-hal yang telah dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang 

mudah dipahami orang lain.  
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Sebagai proses penelitian, analisis kebijakan menggunakan prosedur-

prosedur analisa umum yang dipakai untuk memecahkan masalah kemanusiaan 

seperti deskripsi, prediksi, dan preskripsi yang dapat diperbandingkan atau 

dipertentangkan menurut waktu penggunaan (sebelum dengan sesudah dilakukan 

tindakan). Metode analisis kebijakan merupakan prosedur yang paling bersifat 

umum yang dimanfaatkan untuk memproduksi dan mentransformasi informasi 

(Faried, dkk, 2012:19). 

Proses analisis kebijakan dengan menggunakan metode oleh 

Mustpadidyaya dalam rumusan yang singkat dan sistematis dengan langkah-

langkah dalam analisis kebijakan (Faried, dkk, 2012:22). Langkah-langkah 

analisis kebijakan dimaksudkan adalah suatu proses penelitian dan atau 

penganalisaan yang melibatkan komponen-komponen informasi kebijakan, yang 

dipindahkan dari satu posisi ke posisi berikutnya melalui penggunaan berbagai 

metode. Proses yang berlangsung dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) langkah, 

yaitu: 

a. Pengkajian persoalan; 

b. Perumusan tujuan; 

c. Perumusan alternatif; 

d. Penyusunan model; 

e. Penentuan kriteria; 

f. Pemilihan alternatif; 

g. Penelitian atau perumusan rekomendasi. 
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2.3 Implementasi 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 

2013, adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi kebijakan menurut 

Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino, 2008:139) adalah pelaksanaan 

keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan 

atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau 

mengatur proses implementasinya. 

Definisikan implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu-individu/ pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijaksanaan dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam (Agustino, 

2008:139). 

Menurut William N. Dunn dalam (Suharno, 2013:22) mendefinisikan 

implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh 

unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.  

George C. Edwards III dalam (Suharno, 2013:170) mengajukan empat 

variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, 

yaitu: 

a. Komunikasi, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, 

pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukannya berkaitan 
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dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran 

kebijakan juga harus di informasikan mengenai apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi 

dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu 

dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. 

Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

diantaranya media cetak ataupun media elektronik. 

b. Sumber Daya, tanpa sumber daya yang memadai, tentu  implementasi 

kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai 

pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia 

yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya 

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, 

kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di 

atas kertas semata. 

c. Disposisi, disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan 

karakteristik yang dimilliki oleh implementator, seperti; komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh 

implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka 

akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang 

diharapkan oleh pembuat kebijakan. 
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d. Struktur Birokrasi, birokrasi merupakan strukrur organisasi yang bertugas 

untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan, untuk mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional. SOP 

diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementator 

kebijakan. Selain itu, struktur organisasi juga harus dirancang sedemikian 

rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit 

serta untuk memudahkan pengawasan.  

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks 

yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun 

sebagai suatu dampak, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan 

agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bias dijalankan. 

Adapun pengertian peraturan menurus Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) Online yaitu tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk 

mengatur. Sedangkan pengertian peraturan secara umum yaitu peraturan adalah 

suatu bentuk keputusan yang harus dilaksanakan yang berisi sejumlah aturan yang 

dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat.  

Dari beberapa pengertian implementasi tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang 

dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasi kebijakan tersebut. 

Implementasi peraturan yaitu proses kegiatan melaksanakan atau menerapkan 

suatu kebijakan atau peraturan yang berisi aturan-aturan yang dibuat untuk 

menegakkan ketertiban dan kedisiplinan. 
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2.4 Anak 

  Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga kerena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia untuk anak. 

  Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus 

dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan 

orangtua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya 

kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggungjawab dimasa yang akan 

datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan 

bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa 

depannya (Witanto, 2012:4-6) 

Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum 

dewasa serta belum kawin (Atmasasmita, 1983: 25). Menurut Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang 

berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak 

adalah manusia yang masih kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:31).  
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Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

2.5 Perlindungan Anak  

Dalam Pasal 21 sampai 24 Undang-undang Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak dimana Negara dan pemerintah bertanggungjawab terhadap 

perlindungan setiap anak. Adapun rumusan tentang perlindungan anak sebagai 

berikut: 

a. Segala upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang atau lembaga 

pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, 

pengadaan, pemenuhan, kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak serta 

remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 

b. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, 

keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk 

pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan, rohaniah dan 

jasmaniah, anak berusia 0 sampai 21 tahun atau tidak dan belum pernah 

menikah, sesuai dengan hak asasi serta kepentingan agar dapat 

mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 

c. Segala kegiatan untuk menjamin dan melidungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup. tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanuisaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasaan dan diskriminasi. 
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Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak 

adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat 

melaksanakan hak, kewajibannya serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin, 

serta perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. 

Perlindungan 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, perlindungan sangat penting di 

perhatikan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang untuk mewujudkan anak 

sebagai generasi muda berkualitas, dan berimplikasi perlunya pemberian 

perlindungan khusus terhadap anak dan hak-hak yang dimilikinya supaya anak 

bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 

 

2.6 Kota Layak Anak  

Kota Layak Anak (KLA) atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan 

dengan child-friendly city (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui 

program yang dinamakan Growing Up City (Lynch, 1977). Kegiatan ini sendiri 

diuji cobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan 

Polandia. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak usia 

belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (spatial 

environment) sekitarnya. Selanjutnya, konsep child-friendly city (KLA) 

diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang 

mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan 

struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011).  
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 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang 

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang 

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan 

kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. 

 Adapun Pentingnya mewujudkan KLA yaitu sebagai berikut: 

a. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk. 

b. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. 

c. Untuk meningkatkan kualitas anak agar tidak menjadi beban 

pembangunan. 

d. Tingginya kekerasan terhadap anak baik dilingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan keluarga. 

e. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan 

hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat agar 

terintegrasi, holistic dan berkelanjutan. 

f. Masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan 

kreatifitas anak. 

g. Kapasitas kelembagaan, masih rendah→ SDM, data, keterbatasan 

champions, sering pergantian pemimpin lembaga. 

h. Peran Provinsi sebagai Pembina kabupaten/kota di wilayahnya masih 

belum optimal. 
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2.6.1 Tujuan KLA 

Secara Umum KLA bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. 

Sedangkan secara Khusus KLA bertujuan untuk membangun inisiatif 

pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi 

Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam 

definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan 

perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. 

 

2.6.2 Prinsip dan Ruang Lingkup KLA 

 Prinsip KLA adalah sebagai berikut: 

a. Non diskriminasi 

Yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status 

sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak. 

b. Kepentingan yang terbaik untuk anak 

Yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai 

pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lainnya yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak. 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

Yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam 

kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, 

Masyarakat, Keluarga dan Orang tua; dan 
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak 

Yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 

menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika 

menyangkut hal-hal mempengaruhi kehidupan anak. 

e. Tata Pemerintahan yang baik. 

Yaitu transparan, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, 

dan supremasi hukum. 

Adapun ruang lingkup KLA meliputi: 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Lingkungan hidup 

d. Infrastruktur 

e. Partisipasi (dunia usaha, Ormas, dll) 

f. Parawisata dan Kebudayaan. 

 

2.6.3 Pendekatan Pengembangan Kota Layak Anak  

i. Pendekatan bottom-up 

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/ 

keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT / RW yang layak 

bagi anak . Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT / RW 

tersebut dapat dikembangkan ke RT / RW lainnya yang akhirnya 

menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/ kelurahan untuk 

mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan 

masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah 
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“Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-

kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota 

yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak 

Anak”. 

 

 

 

ii. Pendekatan top- down 

Pendekatan top-down dimulai dari pemerintah di tingkat 

nasional dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi atau dapat 

berupa pembentukan “sample” di beberapa provinsi atau diseluruh 

provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitas 

dan sosialisasi atau dapat pula memilih “sample”di beberapa 

kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan 

pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan 

terealisasikan di tingkat kabupaten/kota. 

   

 

 

iii. Pendekatan Kombinasi 

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-

down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya 

KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan 

lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, 
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atau RT/RW, atau di tingkat desa/kelurahan atau tingkat kecamatan 

akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang 

kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap 

daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA 

di daerahnya. 

 

2.6.4 Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak 

i. Persiapan, terdiri dari: 

a. Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di 

kabupaten/kota untuk menjadikan kebupaten/kotanya menjadi 

KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang lain dalam: 1) Peraturan 

Daerah, 2) Peraturan Bupati/Walikota, 3) Keputusan Bupati/ 

Walikota, 4) Intruksi Bupati/Walikota, dan 5) Surat Edaran  

Bupati/Walikota. 

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam 

bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan 

dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. 

Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat 

sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan 

pengembangan KLA di kabupaten/kota bersangkutan. 

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang 

beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non 
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pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, 

orangtua dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak). 

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah: 

a) Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA; 

b) Menyusun RAD-KLA; 

c) Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi 

pengembangan KLA; 

d) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan dalam RAD-KLA 

e) Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA dan 

f) Membuat laporan kepada Bupati/Walikota. 

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, 

program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak; 

b) Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan 

RAD-KLA; 

c) Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan 

pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan 

kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa; 
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d) Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga 

profesional untuk mewujudkan KLA. 

Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus 

berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelengarakan 

urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang 

dalam Indikator KLA (Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Indikator KLA). 

e) Pengumpulan data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi 

anak-anak di kabupaten/kota disusun secara berkala dan 

berkesinambungan. Pengumpulan data dasar digunakan untuk: 

1) menentukan fokus program; 2) menyusun kegiatan prioritas; 

3) melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD, dan 4) 

menetukan lokasi percontohan. Data dasar yang dikumpulkan, 

minimal adalah data anak yang dijabarkan dari indicator KLA. 

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan 

umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan 

program yang tepat sasaran. Untuk melengkapinya, data dasar 

tersebut akan semakin baik untuk mengukur pengembangan. 

ii.  Perencanaan, terdiri dari: 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau 

RAD-KLA yang berfungsi sebagai acuan penting untuk 

mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tetap sasaran. 
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Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak 

terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN 

(Rencana Pembangunan Menengah Daerah), Renstrada (Rencana 

Strategi Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 

kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan 

berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. 

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program 

baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan 

rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak 

yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak 

anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya 

mendayagunakan semua potensi local, sosial, budaya dan ekonomi 

serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip 

partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-

KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan. 

iii. Pelaksanaan 

Untuk mempercepat pelaksanan kebijakan pengembangan 

KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan 

yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasikan 

semua sumber daya, baik yang ada di pemerintahan, masyarakat, dan 

dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. 
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Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan 

sasaran prasarana yang ada didaerah yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan KLA. Selain itu, mediapun hendaknya juga 

dilibatkan untuk mengefektifkan pelaksanaannya, mengingat 

posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi.  

iv. Pemantauan 

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan 

dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta 

sesuai dengan rencana. 

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah 

mengenai: 

a. Hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan 

upaya untuk memenuhi seluruh indicator KLA; 

b. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kabupaten/kota 

dan provinsi; 

c. Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan; 

d. Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, 

kecamatan, sampai desa/kelurahan; 

e. Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pemantauan 

gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara 

lainnya. 
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v. Evaluasi 

Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1), dilakukan untuk menilai hasil pelaksanan 

pengembangan KLA. 

Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah 

mengenai: 

a. Hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indicator KLA; 

b. Evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA, tim evaluasi dan tim 

independen; 

c. Evaluasi dilakukan setiap tahun; 

d. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, 

kecamatan, sampai kabupaten/kota. 

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 

14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA 

vi. Pelaporan 

Pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota, 

disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 

Menteri Dalam Negeri. Gubernur diharapkan memberikan umpan 

balik kepada masing-masing kabupaten/kota. 

 

 



 37 

2.7 Pandangan Islam 

Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan yang sangat 

mengagumkan kepada kita dalam mendidik dan mengasuh anak. Beliau 

mengutamakan kelembutan. Seperti dalam sebuah hadits diriwayatkan: 

“Suatu hari Rasul sedang memimpin sholat berjamaah dengan para 

Sahabatnya. Salah satu sujud dalam sholat yang dia lakukan cukup 

lama waktunya sehingga mengundang keheranan para Sahabat. 

Setelah sholat berjamaah selesai, salah seorang Sahabat bertanya, 

“Mengapa begitu lama Rasul bersujud?” Jawab Rasul, “Di atas 

punggungku sedang bermain cucuku Hasan dan Husain. Kalau aku 

tegakkan punggungku maka mereka akan terjatuh. Karena itu, aku 

menunggu mereka turun dari punggungku baru aku cukupkan 

sujudku.” 

 

Dari hadits tersebut Rasulullah memberi pelajaran bagi orangtua atau 

pendidik agar dalam melakukan pendidikan mengedepankan sikap lemah lembut 

serta penuh cinta, kasih dan sayang. Perlakuan keras terhadap anak, akan 

membawa pengaruh buruk yang luar biasa pada perkembangan kepribadianya di 

kemudian hari. 

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan 

perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju 

kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan 

pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan 

perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an terkait dengan pemeliharan anak yang berbunyi:  
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-

Tahrim:6) 

 

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat diatas mengatakan, bahwa yang 

dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan 

mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak 

adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan 

kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka. 

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk 

karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan 

perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan 

madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan 

asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. 

Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, 

melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan, sopan satun, pembiasaan hal-

hal positif, memberikan latihan-latihan tanggungjawab, dan sebagainya. 

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap 

orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta 

kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini 

dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga 

merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran 

surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi : 
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Artinya:  “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.” 

(QS. Al-Anfal ayat 28). 

 
Ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada 

orang tua adalah anak-anak meraka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah 

benar-benar bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT 

sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik 

mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang 

besar dari hasil ketaatan mereka. 

Namun, fenomena yang ada menunjukan masih banyak orangtua yang 

tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang 

tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka; hak untuk mendapat perawatan 

dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, 

hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan 

untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-

faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat 

mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil 

penelitian sebelumnya yaitu: 
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a. Desi Rawati (2016) memaparkan dalam skripsinya Kontribusi Badan 

Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana 

(BPPMKB) dalam Pemenuhan Hak Anak melalui program Kota 

Layak Anak di kota Pekanbaru dengan hasil penelitian yaitu Kurang 

nya sosialisasi program kota layak anak dan belum dilakukan secara 

optimal, jika sosialisasi dilakukan secara optimal akan memberi pengaruh 

yang baik bagi masyarakat kota pekanbaru dengan adanya program kota 

layak anak di semua klaster nya. 

b. Ambar Setiyani (2015) memaparkan dalam skripsinya Pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA) di kabupaten Siak dengan hasil penelitian yaitu 1. Kurang 

optimalnya peran pemerintah, hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus 

kekerasan pada anak (KPAID) Kabupaten Siak mengaku menerima 

berbagai pengaduan dengan jumlah anak korban kekerasan yang terus 

meningkat. 2. Kurangnya pastisipasi masyarakat dalam mewujudkan 

KLA disebabkan kurangnya sosialisasi tentang KLA kepada masyarakat, 

padahal sudah ada aturab untuk mempublikasikan KLA secara jelas 

dalam mewujudkan KLA. 

c. Gerry Katon Mahendra (2017) memaparkan dalam skripsinya Analisis 

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan 

Ramah Anak dengan hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Pelaksanaan kebijakan KLA bidang kesehatan ramah anak di 

puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan ramah anak tergolong 
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BAIK (skor 2,77). temuan dalam penelitian ini adalah dari 18 puskemas 

baru empat yang melaksanakan pelayanan kesehatan ramah anak. 

Minimnya kerjasama antar stakholders pada implementasi kebijakan 

kesehatan ramah anak. 

d. Fitria Murni Ruspa (2016) memaparkan dalam skripsinya Analisis 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi P2TP2A dalam Perlindungan Anak 

Korban Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru dengan hasil penelitian 

yaitu analisis pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A dalam perlindungan 

anak korban tindak kekerasan di kota Pekanbaru dalam kategori kurang 

baik (59,37%), dengan alasan masih adanya program-program yang 

belum terlaksana dengan maksimal. 

e. Nilawati Desiana (2017) memaparkan dalam skripsinya Sosialisasi 

Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru (studi kasus Hak 

Sipil Anak) dengan hasil penelitian yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum optimal karena masih 

banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Kota Layak 

Anak dalam hak sipil. Jika sosialisasi optimal dilakukan maka akan 

memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat Pekanbaru dengan 

Kota Layak Anak di Hak Sipil. 

 

2.9  Defenisi Konsep  

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

presepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tulis batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain: 
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a. Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak 

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang 

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. 

b. Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menelaah 

dengan cara menggunakan metode dan argumen berdasarkan data, fakta 

dan informasi pada tingkat politik untuk memecahkan masalah. 

c. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 

yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu 

sendiri. 

d. Anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum 

dewasa serta belum kawin. 

e. Perlindungan 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. 

f. Kota Layak Anak (KLA) adalah Kota yang mempunyai sistem 

pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan 

sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana 

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. 
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2.10  Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah konsep yang berisi tentang indikator untuk 

mengukur nilai variabel. Di dalam skripsi ini konsep operasional yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah  Peraturan Menteri  Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. 

Tabel 2.1 

Konsep Operasinal 

 

Variabel Indikator 

Analisis kebijakan perlindungan 

khusus dalam pengembangan kota 

layak anak di Kota Pekanbaru 

(Berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Kota Layak 

Anak pada Klaster Perlindungan 

khusus).  

1. Anak dalam situasi darurat 

 

2. Anak berhadapan dengan hukum 

(ABH) 

 

3. Anak dalam situasi eksploitasi 

 

4. Anak yang masuk dalam 

kelompok minoritas dan terisolasi 

Sumber:  Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak  

 

 

2.11  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema 

sederhana yang dibuat. Kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme 

kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian 

secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. (Cholid Narbuko. 

2010:140) 
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Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus dalam 

Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota 

Pekanbaru 

Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Indikator 

Kota Layak Anak 

 

Perlindungan khusus 

1. Anak dalam situasi darurat 

2. Anak berhadapan dengan 

hukum (ABH) 

3. Anak dalam situasi 

eksploitasi 

4. Anak yang masuk dalam 

kelompok minoritas dan 

terisolasi 

Kota Layak Anak 

 


