
 

 

 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Gagasan Kota Layak Anak berawal dengan penelitian mengenai “Children’s 

perception of the Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts 

Institute of Technology ) di empat kota yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan 

Mexico City pada tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lingkungan kota yang baik untuk anak adalah : 

a. Mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial  

b. Komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas 

c. Memberi kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan  

d. Memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki 

lingkungan dunia mereka. 

Penelitian tersebut di lakukan dalam rangka program Growing Up In Cities 

(GUIC) tumbuh kembang di perkotaan yang di sponsori oleh  UNESCO.Salah 

satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak,sebagai 

basis program peran serta bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah di 

publikasikan oleh UNESCO dan MIT press dengan judul “Growing Up In Cities” 

1977. Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989, dengan memasukan 

salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya, ini 

artinya anak mempunyai suara,disamping prinsip lain seperti non diskriminasi, 

kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan mengembangkan diri. 

Pada KTT Bumi di Rio De Janeiro 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh 

dunia menyepakati prinsip-prinsip agenda 21 yaitu program aksi untuk 
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pembangunan berkelanjutan. Bab 25 agenda 21 menyatakan bahwa anak dan 

remaja sebagai salah satu major group,kelompok utama yang dilibatkan untuk 

melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. 

Bab 25 agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa remaja berperan serta dalam 

pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar 

pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai 

consensus pada “Agenda 21 lokal,” dan mendorong pemerintah kota menjamin 

bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, 

perencanaan, dan pelaksanaan. 

 

Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali,dan dilakukan 

penelitian serupa oleh Dr.Louise Chawla dari the Children and Enviroment 

Program of Trontheim , Norwegia tahun 1994 - 1995 . Penelitian yang disponsori 

oleh UNESCO dan Child Watch Intenational , dilakukan di Buenos Aires dan 

Salta, Argentina, Bangalore, India, Trondheim, Norwegia, Warsawa, Polandia; 

Johannesburg, Afrika Selatan , dan Oaklands,California,Amerika Serikat. Hasil 

penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam mengawasi penemuan hak 

anak dikota sebagai dari Child Friendly City Initiative untuk pemerintah kota. 

 

Pada konferensi Habitat ll atau City Summit, Istambul,Turki tahun 1996, 

perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda 

membuat pemukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 

13 dari pembukaan Agenda habitat secara khusus menegaskan bahwa anak remaja 

harus mempunyai tempat tinggal yang layak, baik di kota maupun di komuniti; 

terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitinya. Melalui City 
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Summit itu,   UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan Child friendly City 

Initiative , terutama menyentuh anak kota, khususnya dari pelayanan dasar dan 

perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka  

 

Pada UN Special Session on Children ,Mei 2002, para walikota menegaskan 

komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak , pada pertemuan tersebut  

mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk :  

a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi kota ramah dan 

melindungi hak anak  

b. Mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses 

pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan 

dan evaluasi kebijakan pemerintah kota . 

Upaya UNICEF dan UNHABITAT ini terus menerus di promosikan keseluruh 

dunia dengan upaya meningkatkan kemampuan penguasa lokal. Mengacu pada 

kesepakatan Internasional itu dan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara berkomitmen 

mengupayakan terwujudnya Indonesia layak anak melalui pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan secara 

teknis tentang Kabupaten/Kota Layak ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam penelitian ini 

penulis akan melihat implementasi dari Peraturan ini di Kabupaten Lampung 

Selatan.  

 



4 

 

Kebijakan kabupaten / kota layak anak  secara rinci memuat hal-hal yang perlu 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, termasuk tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan serta instrument yang diperlukan, untuk menciptakan suatu 

pembangunan yang berwawasan anak, yaitu suatu proses pembangunan yang 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak – hak anak sehingga layak bagi 

mereka, karena telah memenuhi unsur-unsur hak, kepentingan dan kebutuhan 

anak. Adapun yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota /Ramah/Layak Anak 

adalah: 

a. Kabupaten/Kota Ramah Anak (KRA) adalah kabupaten/kota dimana 

system pemerintahan dan masyarakatnya memiliki  komitmen dan peduli 

pada hak-hak anak. 

b.   Kabupaten / kota layak anak (KLA) adalah modal pengintregrasian hak-

hak anak dalam pembangunan kabupaten / kota yang dikembangkan dalam 

nuansa ramah pada kepentingan antara lain: 

1) Adanya kebebasan anak untuk mengemukakan pendapatnya baik 

secara pribadi maupun keterwakilan. 

2) Kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

3) Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. 

4) Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. 

Prasyarat pengembangan  kabupaten / kota layak anak ada 8 (delapan) yaitu 

sebagai berikut: 

a. kemauan dan komitmen pimpinan daerah, membangun dan memaksimalkan 

kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan 

perlindungan anak . 

b. Baseline data, sebagai data dasar yang digunakan untuk perencanaan , 

penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi. 

c. Sosialisasi hak anak untuk menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak 

dan orang dewasa. 

d. Produk hukum yang ramah anak, tersedia peraturan perundangan 

mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. 

e. Partisipasi anak , mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam 

program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat 

mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan. 
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f. Pemberdayaan keluarga memperkuat kemampuan keluarga dalam 

pengasuhan dan perawatan anak. 

g. Kemitraan dan jaringan, memperkuat kemitraan dan jaringan dalam 

perlindungan anak. 

h. Institusi perlindungan anak, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 

perlindungan anak; melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 

perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan 

data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan 

penelaahan , pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak. 

 

Kebijakan kabupaten / kota layak anak adalah pembagian wilayah administrasi 

dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan . desa, kawasan tertentu, rumah 

tangga dan keluarga. Yang dimaksud layak adalah kondisi fisik dan non fisik 

suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang 

diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

 

Sejak Tahun 2007 Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai salah 

satu Kabupaten / kota percontohan penerapan Kabupaten /Kota Layak Anak oleh 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Ditetapkannya Kabupaten Lampung 

Selatan sebagai salah satu kabupaten  percontohan karena Bupati saat itu sangat 

menaruh perhatian terhadap permasalah perempuan dan anak, selain itu juga 

karena letaknya yang secara geografis merupakan pintu gerbang jalur transportasi 

antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, maka di Kabupaten Lampung Selatan 

rentan timbul masalah sosial. Masalah sosial yang sering timbul adalah konflik 

antar desa yang biasanya bernuansa perbedaan suku. Masalah sosial lainnya 

adalah banyaknya kasus kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak. Di Pelabuhan 

Bakauheni sebagai pelabuhan yang menghubungakan Pulau Sumatera dan Pulau 

Jawa ada istilah kucing-kucingan untuk menyebut anak laki-laki yang melayani 
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laki-laki dewasa. Sampai saat ini fenomena kucing-kucingan ini belum pernah 

ditangani secara serius oleh pemerintah daerah maupun institusi terkait. Adapun 

data kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Lampung Selatan 

dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

Tabel.1. 1 : Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Lampung  

                   Selatan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2012 39 

2 2013 42 

3 2014 61 

 Sumber: Laporan dari UPPA Polres Lampung Selatan dan Rumah  

  Aman Kabupaten Lampung Selatan, LPA 

 

 

Jika dilihat dari tabel tersebut maka dapat kita ketahui bahwa tingkat kejahatan 

yang menimpa anak-anak di Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat. 

Kasus tersebut terdiri dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, 

pelecehan seksual, penelantaran anak, perdagangan anak,  dan pencurian 

Dalam perkembangannya menjadi kabupaten layak anak, pada tahun 2008 telah 

dibangun Rumah Aman yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan dengan Polres Lampung Selatan. Rumah Aman ini 

berfungsi sebagai tempat menampung korban kekerasan dalam rumah tanggan dan 

anak-anak yang memerlukan perlindungan.  Di Rumah Aman ini korban 

menjalani pengobatan, terapi, rehabilitasi dan pendampingan untuk 

menghilangkan traumatiknya. Rumah Aman ini dikelola oleh pengurus yang 

merupakan relawan yang perduli terhadap masalah perlindungan perempuan dan 

anak. Biaya operasional Rumah Aman dianggarkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan.  Pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan mendapat bantuan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia 
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Bersatu ( SIKIB) berupa pembangunan Rumah Pintar dan Mobil Pintar. Sarana ini 

sangat berguna untuk anak-anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan 

yaitu belajar sambil bermain. 

 

Telah banyak pula kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan baik yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati maupun Keputusan Bupati yang dapat digunakan sebagai dasar hukum 

dilaksanakannya program yang berpihak kepada perempuan dan anak yang pada 

akhirnya diharapkan dapat segera mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan 

sebagai kabupaten layak anak 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diangkat dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana implementasi  kebijakan 

pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Selatan ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, maka secara 

spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui implementasi  kebijakan pengembangan Kabupaten Layak 

Anak di Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan  Kabupaten Layak 

Anak di Kabupaten Lampung Selatan 
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3. Mengetahui fakor-faktor yang menghambat dan faktor – faktor yang 

mendukung  Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberikan kontribusi 

pemikiran tentang implementasi kebijakan bagi studi Ilmu Pemerintahan, 

khususnya yang berkaitan dengan  kebijakan pengembangan kabupaten/kota 

layak anak. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan  dapat memberikan masukan  dalam  

menentukan arah kebijakan bagi para pembuat kebijakan untuk  pemenuhan 

hak dasar anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


