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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Analisis Kebijakan publik 

2.1.1 Pengertian Analisis 

Menurut  Faried ali dkk ( 2012 : 1-2) Analisis yaitu dapat di pandang 

sebagai paradigma karena memiliki fokus dan lokus, dapat dipandang sebagai 

teori karena dapat di gunakan dalam menjawab setiap gejala yang berkaitan 

dengan fokus kajian dan dapat di pandang sebagai metode yang beresifat 

metodologi karena dapat di jadikan metode dalam penelitian yang mencakup 

beberapa objek kajian, kajian perumusan, implementasi dan edvaluasi dalam 

berbagai teknik yang relevan. 

Oleh karena itu, ketika pemahaman akan mengarah pada paradigma 

analisa sebagai fokus sekaligus sebagai lokus, maka anlisa sebagai teori dan 

sekaligus sebagai metode yang harus di kaitkan dengan kebijakan sebagai fokus 

yang di uraikan teori yang melandasinya serta metode penguraiannya secara 

ilmiah sesuai ketentuan-ketentuan metodik yang di perlakukan secara 

metometodologi. 

2.1.2  Pengertian Kebijakan  

 Menurut Miriam Budiarjo (1978) kebijakan sebagai ilmu pengetahuan 

secara filosofis dapat membuktikan kehadirannya baik secara etologis, 

epistomologi, maupun secara aksiologis. Secara ontologis, kebiajakan sebagai 

suatu konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang 

mewujud pada pernyataan kehendak (stateman of intens) 
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 Menurut Hoogerwerf (1978) pada lokus pemerintahan, kebijakan harus 

dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat di artikan sebagai suatu 

pernyataan kehendak yang di lakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang 

di milikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah 

tidak punya arti apa-apa. 

2.1.3  Pengertian Kebijakan publik 

Menurut (Nugroho R., 2004; 1-7)Dari berbagai kepustakaan dapat 

diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut 

sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang 

harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan 

diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi 

dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan 

sanksi.  

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai 

kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum.Akan 

tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh 

dan benar.Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang 

perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang 

harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang 

berwenang.Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan 

publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah 

atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik 

tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. 
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Menurut Thomas Dye (1992 : 2-4) kebijakan publik mendefinisikan 

bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak 

dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah 

manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar 

kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan 

berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, 

walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah 

letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.  

 Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem 

pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat 

strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. 

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal 

Abidin,2004:31-33)dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.  

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan 

umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan 

suatu undang-undang. 

3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan 

pelaksanaan. 

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan 

dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya 
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mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. 

Dunn (William N. Dunn, 2003: 89)  

2.1.4 Analisis Kebijakan publik 

Ericson (1970) merumuskan analisis kebijakan publik sebagai 

penyelidikan yang berorientasi kedepan dengan menggunakan sarana yang 

optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. 

Dror (1971) mendefenisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan 

dan metedologi untuk mendesain dan menemuka alternatif-alternatif yang di 

kehendaki berkenaan dengan jumlah isu yang kompleks. 

Sedangkan Kent (1971) mendefenisikan analisis kebijakan sebagai sejenis 

studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang di lakukan 

dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-

tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang kongret). 

 

2.2  Implementasi Kebijakan 

2.2.1 Defenisi Implementasi 

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang 

telah disusun denga matang.Menurut kamus besar Bahasa Indonesia implementasi 

dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah di rancang atau dibuat secara 

matang, sehingga pengerjaannya dapat dapat dilakukan dengan penuh keyakinan 

dan tujuan yang jelas. 

Pranata Wastra dkk 1991:implementasi adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan karena adanya kebijaksanaan yang telah disusun sebelumnya, yang 

meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana implementasi 
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tersebut, kapan pelaksanaan imlementasi tersebut, serta kapan target selesainya 

implementasi tersebut, semua sedah direncanakandiawal.  

2.2.2 Definisi Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan 

dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang 

bersifat reoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008: 30) 

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi 

kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah 

kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan 

kebijakan dan evaluasi kebijakan.Implementasi kebijakan mengandung logika 

yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang 

masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. 

Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika botton up, dalam arti proses 

ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan 

lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara 

pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. 

 

2.3 Kabupaten Layak Anak (KLA) 

2.3.1 Pengertian Anak 

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan 

seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,  pada bab I ketentuan umum pasal 1 



 26 

ayat (2), yang di maksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum kawin.  

 Menurut Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) Pasal 1 angka 5  Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun danbelum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 

 UNICEF mendefinisikan sebagai pnduduk yang berusia anatra o sampai 

dengan 18 tahun. Undang-Undang RI  No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan 

anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 21 Tahun dan belum 

menikah. Sedangakan Undang-Undang perkawinan menetapkan batas usia 16 

Tahun (Huraerah, 2006:19) 

 Menurut agama Islam Anak adalah manusia yang belum mencapai akil 

baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, 

sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut 

sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikatagorikan sebagai 

anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, di 

lindungi dan di penuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.  

2.3.2 Pengertian Kabupaten Layak Anak (KLA) 

Perencanaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah salah satu upaya 

pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam memenuhi hak-hak anak yang juga 

merupakan bagian dari komunitas. Sehingga sangat penting untuk direncanakan, 
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mengingat belum ada kota di Indonesia yang sudah benar-benar mencerminkan 

konsep “Kabupaten Layak Anak”. Kaitannya dengan perencanaan sebuah 

Kabupaten, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan Kabupaten 

dengan konsep “Kabupaten Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak 

dengan baik 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu Nomor 3 Tahun 2014 

Pasal 54 Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan pedoman 

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu melalui 

pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, untuk 

memenuhi hak anak yang harus di laksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha. Pelaksanaan KLA di koordinasikan oleh kantor Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu. Pada Peraturan Daerah 

Daerah Kabupaten Indargiri Hulu No 3 Tahun 2014  pasal 55 Ayat  (1)  Kebijakan 

KLA di laksanakan berdasarkan pada prinsip: 

a. Non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama 

jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik 

maupun psikis anak. 

b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang 

terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan. 

Keputusan yang di lakukan oleh pemerintah jabupaten Indragiri Hulu, 

badan Legislatif, Badan Yudikatif, dan lembaga lainnya yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak. 
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c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu 

kehidupan anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua; dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hak-hak 

anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupan anak. 

 

 Ayat (2) tujuan kebijakan KLA adalah untuk: 

a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di 

Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan pembangunan yang 

peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; 

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

prasarana, metoda teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta 

dunia usaha di kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan Hak anak; 

c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan 

strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Indragiri Hulu dalam 

mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak. 

2.3.3 Kegiatan Pendukung KLA 

 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Dalam 

pasal 57 menyatakan (1) Dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Layak Anak 

(KLA) dilaksanakan kegiatan pendukung sesuai dengan budaya yang berkembang 

untuk meningkatkan kualitas anak. (2) kegiatan yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan kecerdasan moral dan spiritual anak berdasarkan norma budaya 
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yang berkembang di masyarakat. (3) kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dan 

menjadi tanggung jawab oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Gugus Tugas 

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. (4) pelaksanan kegiatan pendukung 

berupa : 

a. Sekolah Ramah Anak 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu  No 3 Tahun 

2014 Pasal 58, Sekolah Ramah Anak adalah sebagai indikator pelaksanaan 

program Kabupaten Layak Anak (KLA), Maka perlu diselenggarakan dan 

dilaksanakan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak, bercirikan sekolah 

yang melindungi dan menjamin hak-hak anak selama di sekolah dapat di 

terima oleh anak tanpa melupakan kewajiban yang harus di lakasanakan oleh 

anak. Indikator sekolah ramah anak berupa sekolah sekolah hijau yang 

berwawasan lingkungan, kawasan bebas asap rokok, dan kantin sehat. 

b. Jam Wajib Belajar 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 3 Tahun 2014 

Pasal 59 Dalam rangka  pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak (KLA) 

dan untuk meningkatkan penyerapan ilmu pengetahuan yang di berikan di 

sekolah, bagi anak pada saat berada di rumah di tetapkan untuk melaksanakan 

kegiatan jam wajib. Pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar menjadi tanggung 

jawab dinas pendidikan, satuan polisi pamong praja, kecamatan, 

desa/kelurahan, RW, RT, satuan linmas/hansip masyarakat dan orang tua. 

Pelaksanaan jam wajib belajar di mulai dari jam 19.30 WIB s/d 21.00 WIB.  
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c. Rumah Sakit Dan Puskesmas Ramah Anak 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu  No 3 Tahun 2014 

Pasal 60 kesehatan  merupakan  kebutuhan yang harus di penuhi untuk 

meningkatkan kualitas anak. Dalam rangka mendapatkan pelayanan 

kesehatan, anak harus mendapatkan pelayanan yang ramah dan sesuai dengan 

karakteristik anak . pelayanan yang ramah anak ini di wujudkan dalam bentuk 

Rumah Sakit Dan Puskesmas Ramah Anak. Pelayanan ramah anak  oleh 

rumah sakit dan puskesmas tersebut dilandasi dengan prinsip tanpa paksaan 

atau kekerasan. Pelaksanaan Program Rumah Sakit Dan Puskesmas Ramah 

Anak ini, pelaksanaan dan tanggung jawabnya dibebankan kepada Rumah 

Sakit atau Puskesmas dan Dinas kesehatan. 

d. Pojok Asi 

Menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 Pasal 61 Untuk menjamin 

pelaksanaan pemberian ASI eklusif kepada bayi, maka di setiap fasilitas 

pelayanan umum di bangun pojok ASI. Pojok ASI ini adalah sarana atau 

tempat bagi ibu-ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI kepada 

bayinya. Pendirian pojok ASI harus mengedepankan kenyamanan bagi ibu dan 

bayi serta menjaga privasi ibu saat memberikan ASI kepada  bayinya.  

Fasilitas umum yang wajib untuk mendirikan pojok ASI antara lain Pasar, 

Perkantoran, yang langsung berhubungan dengan masyarakat, rumah sakit, 

puskesmas. 
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e. Maghrib Mengaji 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 3 Tahun 2014 

Pasal 62  perlindungan anak dengan pelaksanaan norma agama yang di anut 

oleh setiap anak. Pelaksanaan perlindungan anak sebagaimana di maksud pada 

ayat 1 di laksanakan dengan kegiatan maghrib mengaji, kegiatan maghrib 

mengaji merupakan kegiatan belajar untuk memperdalam ajaran agama di 

bawah bimbingan orang tua dan guru. Kegiatan maghrib mengaji di 

laksanakan dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB. 

 

2.4 Kesejahteraan Anak 

Kesejahteraan  Sosial  Anak  adalah  kondisi  terpenuhinya 

kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  anak  agar  dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Undang Undang Tentang Kesejahteraan Anak: 

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 

Anak, disebutkan bahwa:  

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan 

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian  bangsa, 

untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan 

maupun sesudah dilahirkan.  
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dengan wajar (Huraerah, 2006: 21) 

 

2.5 Pandangan Islam tentang Konsep penelitian 

 Anak termasuk individu yang unik yang mempunyai eksistensi dan 

memiliki jiwa sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal sesuai dengan iramanya masing-masing yang khas.Masa 

kehidupan anak sebagian besar berada dalam lingkup keluarga. Karena itu 

keluargalah yang paling menetukan terhadap masa depan anak, begitu pula corak 

anak dilihat dari perkembangan sosial, psikis, fisik, releguitas juga di tentukan 

oleh keluarga. (Rifa 2009: 15)  Rasulullah saw bersabda : 

ثَىَا ٌْر يُ  َعهُ  َمْعَمرُ  َعهُْ اْْلَْعلَى َعْثدُ  َحدَّ ٍدُ  َعهُْ الزُّ َسٍَّة ُ ْتهُ  َسع  ٌَْرجَُ أَت ً َعهُْ اْلم  ًٍْ ُ َللاَّ ُ َصلَّى َللاَّ ُ َرس ُلَُ أَنَُّ ٌ َر  َعلَ

َسلَّمَُ ََ دُ  ك لُُّ قَالَُ  لُ  ُْ لَدُ  َم اي ُ اْلف ْطَرجُ  َعلَى ٌُ  َُ َداوً  ُ فَأَتَ  ُ َ  ٌٍ  ًُ َراو  ٌ ىَص  ََ  َُْ َساوً  ٌُ َمجُ  أَ  

 Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang 

tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani ataupun 

Majusi”.(HR. Bukhari, Abu Daud, Ahmad). 

 Orangtua mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan putra-putrinya 

menjadi seseorang yang sukses dan bagi orangtua penting memahami dan 

memperhatikan perkembangan anak. Pola asuh yang baik dan sikap positif 

lingkungan serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak akan 

menumbuhkan konsep diri positif bagi anak dalam menilai diri sendiri. Anak 

menilai dirinya berdasarkan apa yang di alami dan dapatkan dari lingkungan. Jika 

lingkungan masyarakat memberikan sikap yang baik dan positif dan tidak 
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memberika label atau cap yang negatif pada anak, maka anak akan merasa dirinya 

cukup berharga sehingga tumbulah konsep diri yang positif.  

 Masyarakat jangan hanya memberi belas kasihan terhadap anak, tetapi 

yang terpenting adalah bagaimana kasih sayang orang tua kandung anak yang 

telah tiada bisa di gantikan oleh orang lain yang benar-benar memiliki kepedulian 

kepada anak yatim dalam segala aspek, dan bukan saja kecukupan materi.Islam 

memberikan anjuran kepada seluruh umat islam untuk selalu memperlakukan dan 

melindungi anak yatim dengan cara yang baik.  

 Dalam mendukung perkembangan anak pada usia-usia selanjutnya, 

termasuk pada usia dini, yang menjadi kewajiban orang tua adalah memberikan 

didikan positif terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tersebut tidak 

menjadi/mengikut ajaran Yahudi, Nasrani atau Majusi, melainkan menjadi 

muslim yang sejati. Mendidik anak dalam pandangan Islam, merupakan pekerjaan 

mulia yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua, hal ini sejalan dengan sabda 

Rasul:  

ثَىَا ٍْثَح ُ َحدَّ ثَىَا ق تَ ح ُ َعهُْ ٌَْعلَى ْتهُ  ٌَْحٍَى َحدَّ َماكُ  َعهُْ وَاص  َرجَُ ْتهُ  َجات رُ  َعهُْ َحْرب ُ تْهُ  س   َصلَّى َللاَّ ُ َرس ُلُ  قَالَُ قَالَُ َسم 

ًٍْ ُ َللاَّ ُ َسلَّمَُ َعلَ ََ لُ  ٌ َؤد بَُ َْلَنُْ  ج  لََدي ُ الرَّ ََ ٍْرُ   هُْ َخ   ت َصاع ُ ٌَتََصدَّقَُ أَنُْ م 

 Artinya : Seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada ia 

bersedekah dengan satu sha'(HR. Tirmidzi) 

 Dalam pandangan Islam anak merupakan amanah di tangan kedua orang 

tuanya.Hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan bebas 

dari segala macam ukiran dan gambaran. Ukiran berupa didikan yang baik akan 

tumbuh subur pada diri anak, sehingga ia akan berkembang dengan baik dan 
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sesuai ajaran Islam, dan pada akhirnya akan meraih kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat Hal ini senada dengan firman Allah: 

  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ   ُ ُ

  ُ ُ ُُ  ُُُ   ُ  ُُ ُُ 

 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, yang keras, yang tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.(At Tahrim: 6) 

 

 Berdasarkan ayat tersebut, dipahami bahwa orang tua memiliki kewajiban 

untuk memelihara diri dan keluarga (anak-anaknya) dari siksaan api neraka. Cara 

yang dapat dilakukan oleh orang tua ialah mendidiknya, membimbingnya dan 

mengajari akhlak-akhlak yang baik. Kemudian orang tua harus menjaganya dari 

pergaulan yang buruk, dan jangan membiasakannya berfoya-foya, jangan pula 

orang tua menanamkan rasa senang bersolek dan hidup dengan sarana-sarana 

kemewahan pada diri anak, sebab kelak anak akan menyia-nyiakan umurnya 

hanya untuk mencari kemewahan jika ia tumbuh menjadi dewasa, sehingga ia 

akan binasa untuk selamanya. Akan tetapi seharusnya orang tua sejak dini mulai 

mengawasi pertumbuhannya dengan cermat dan bijaksana sesuai dengan tuntutan 

pendidikan Islam. 

 

2.6 Defenisi Konsep 

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi 

konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 

pemahaman terhadap tulisan, Analsis Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak 
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(KLA) Anak yang saya teliti adalah di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu, dimana di tuliskanlah batasan-batasan pengertian 

kosep yang digunakan untuk pembahasan yaitu : 

1. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan 

dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan 

yang bersifat reoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008: 30) 

2. Pelaksanaan, adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan/program. 

3. Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah kota yang merencanakan, 

menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan 

berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia  

4. Berada di dalam kandungan hingga usia 21 tahun. 

 

2.7 Konsep Operasional 

 Konsep Operasional adalah cara dan/atau alat yang digunakan dalam 

menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional 

adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dan juga berfungsi untuk 

menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam 

mengelola dan menganalisa data. Konsep operasional dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1 Analisis Pelaksanaan 

Program Kabupaten 

Layak Anak (KLA) di 

Desa Pasir Keranji 

Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri 

Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sekolah Ramah 

Anak 

a. Melindungi dan menjamin hak-

hak anak tanpa melupakan 

kewajiban yang harus di 

laksanakan oleh anak. 

b. Sekolah hijau yang 

berwawasan lingkungan 

c. Kawasan bebas asap rokok 

d. Kantin sehat 

2) Jam wajib Belajar Mewajibkan anak untuk 

melaksanakan jam wajib 

belajar di mulai dari jam 19.30 

WIB s/d 21.00 WIB 

3) Rumah Sakit dan 

Puskesmas Anak 

a. Pelayanan yang ramah dan 

sesuai dengan karakteristik 

anak. 

b. Pelayanan di landasi dengan 

prinsip tanpa paksaan dan 

kekerasan. 

c. Kelengkapan alat Puskesmas 

yang memadai 

4) Pojok Asi a. Pendirian pojok ASI di fasilitas 

umum seperti pasar, 

perkantoran, puskesmas. 

b. Mengedepankan kenyamanan 

bagi ibu dan bayi.  

c. Menjaga privasi ibu saat 

memberika ASI kepada 

bayinya.  

5) Maghrib Mengaji a. Mewajibkan Kegiatan maghrib 

mengaji dilaksanakan dari 

pukul 18.00 WIB sampai 

dengan pukul 19.30 WIB. 

b. Memfasilitasi kegiatan 

maghrib mengaji. 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 3 Th 2104 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

1) Nama Peneliti :  Eko Ari Wibowo 

  Judul penelitia :  Kebijakan Kota Layak di Kabupaten Boyolali 

Dalam   Upaya Pencegahan Tindak Pidana Anak 

  Masalah penelitian : Rumusan masalah yang akan penulis uraikan 

antaralain; (1) Bagaimanakah kebijakan 

Pemerintah Kota Boyolali dalam merintis Kota 

Layak Anak di? (2) Bagaimanakah Implementasi 

kebijakan Kota Layak Anak diwilayah Kabupaten 

Boyolali? (3) Kendala apa saja yang sering 

dijumpai BP3AKB dalam  menjalankan Kota 

Layak Anak di wilayah Kabupaten Boyolali? 

  Hasil penelitian     :  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dengan judul Kebijakan KotaLayak Anak di 

Kabupaten Boyolali Dalam Upaya Pencegahan 

Tindak Pidana Anak.maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut; pemenuhan hak anak 

sebagaimana dicantumkan dalam 31 Indikator 

Kota/Kabupaten Layak Anak dilaksanakan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 23Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak berikut dengan 

Undang-undang Nomor 35Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Tentang 
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Perlindungan Anak. Beserta Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan Anak.Nomor 23 Tahun 

2002. 

2)  Nama Peneliti  :  Emy Susanti MA 

  Judul penelitian  :  Studi Operasional Kota Layak Anak di 

Kabupaten  

 Masalah penelitian :  Mendeskripsikan secara mendalam dan rinci 

capaian tahap Pengembangan Kota Layak Anak 

di Kabupaten Sidoarjo dalam hal Sistem 

Organisasi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo. 

  Hasil Penelitian        :  Sebagai sebuah wilayah uji coba Kabupaten 

Layak Anak, Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi 

syarat dari sisi Sumber Daya Manusia, Sumber 

Daya Ekonomi dan Sumber Daya Organisasi. Hal 

tersebut terlihat dari banyaknya kebijakan dan 

program yang „sensitive terhadap kebutuhan 

anak‟ dan sangat mempertimbangkan kebutuhan 

spesifik dan HAM Anak. 

3) Nama Peneliti  :  Maulana Alrafi Siregar  

  Judul penelitian  :  Implementasi Program Pengurangan Pekerja 

Anak di  Kota Layak  Anak Medan 
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  Masalah penelitian : Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini ingin 

melihat implementasi program penghapusan 

pekerja anak yang dilakukan oleh pemerintah 

kota Medan yang pada tahun2012 telah 

mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat 

sebagi kota “Layak Anak” kategoripratama. 

Penelitian dilakukan dengan studi terhadap 

pekerja anak jalanan di kota Medan 

  Hasil Penelitian      :  Hasil penelitian menunjukkan kurangnya 

perhatian pemerintah kota Medan terhadap 

permasalahan pekerja anak, program 

penghapusan pekerja anak satu-satunya adalah 

programnasional pengurangan pekerja anak 

dalam rangka mendukung keluarga harapan 

(PPA-PKH) tahun 2011 yang dikembangkan 

dengan menjangkau 50 (lima puluh) 

kabupaten/kota pada 13 (tiga belas) provinsi.  
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2.9 Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka 

penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan 2016 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Indargiri 

Hulu No 3 Tahun 2014 Pasal 54 

Kabupaten Layak Anak 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia Nomor 11Tahun 

2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak. 

Anak (KLA) 

 

Terselenggarakanya kegiatan pendukung 

Program Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Kesejahteraan anak dan 

masyarakat 

Sekolah 

ramah anak 

Jam wajib 

belajar 

Puskesmas 

ramah anak 
Pojok ASI 

Maghrib 

mengaji 


