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ABSTRAK 

 

PERENCANAAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM 

PENERAPAN KOTA LAYAK ANAK 

 

Oleh 

 

DIAN FERDISA PUTERI 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap 

anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungandari 

kekerasan dan diskriminasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 

02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk mewujudkan 

pemenuhan  Hak Anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara 

berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.  

Maka dalam hal ini perlu dibentuknya kota layak anak mengingat banyak  kasus-

kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita 

perhatian publik di Kota Bandar Lampung. 

Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah Perencanaan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dalam menerapkan Kota Layak Anak dan Faktor-faktor apakah 

yang menghambat Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perencanaan Kota Layak 

Anak? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis 

data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Proses perumusaan dalam rangka 

perencanaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan 

proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses perumusan dalam penerapan 

kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul 

raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan 

terhadap kebijakan tersebut. Faktor penghambat yang mendominasi dalam rangka 

penerapan Kota Layak ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mendukung 

dalam hal pelaksaannya, dan peran masyarakat yang belum masimal dalam rangka 

pemenuhan hak-hak anak dengan cara dibentuknya kota layak anak ini. 

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah kota bandar lampung dalam menyusun 

perencanaan kota layak anak harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah 

Kota Bandar Lampung harus segera mengesahkan peraturan daerah tentang 

perencanaan Kota Layak Anak ini. 

Kata Kunci: Perencanaan pemerintah kota, Penerapan,Kota layak anak. 

  



ABSTRACT 

 

CITY PLANNING OF BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT IN THE 

IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY CITY 

 

By 

 

DIAN FERDISA PUTERI 

 

According to Act No. 23/2002 regarding Child Protection which states that every 

child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with the 

dignity of mankind, and to pursue protection from violence and discrimination. In the 

Regional Regulation of Bandar Lampung No. 02/2016 regarding the implementation 

of Child Protection to achieve the full compliance of Child Rights in an integrated 

and systematic sectors in a sustainable manner through policies which would be 

implemented by establishing a child friendly city. Therefore, it is important to 

establish a city of child-friendly as there have been many cases of human rights 

violations, especially in children who are in the spotlight and public attention of the 

city of Bandar Lampung. 

 

This study used normative and empirical approaches. The data consist of primary and 

secondary data. The resources of the research consist of Head of Child Protection 

Division, Women Empowerment and Child Protection of Lampung Province, Head of 

the National Family Planning Coordinating Board, Women Empowerment Agency 

and Head of Planning and Regional Development of Bandar Lampung. Analysis of 

data using qualitative descriptive analysis.  

 

The result and discussion of the research showed that: the formulation process in the 

policy planning framework of child-friendly city has been through stages in 

accordance of formulating a policy. During the process, in the implementation of this 

policy, the main actor or actors are predominantly from the Ministry of Women 

Empowerment and Child Protection as a technical agency and the draft proposer, and 

the National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) and the Government 

Regulation of Bandar Lampung which has discussed the policy. 77There were several 

inhibiting factors in the implementation of child-friendly city of Bandar Lampung, 

such as: the absence of regional regulations that support the leading project and the 

limited supports from the residents to meet the rights of children through the 

establishment of the child-friendly city. 

 

It is suggested that the Government of Bandar Lampung should apply for maximum 

efforts in implementing the child-friendly city of Bandar Lampung and the 

Government should immediately ratify the planning regulations concerning child-

friendly city. 

Keywords: city planning of municipal government, implementation of child-friendly 

city 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Konvensi PBB tentang Hak Anak yang 

ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan 

hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak.  

Konstitusi Indonesia secara jelas juga mengatur tentang hak-hak anak yaitu 

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
1
 Berkaitan dengan itu, 

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Selain 

UUD 1945, terdapat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang – undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Undang-undang No. 17 Tahun 

2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak 

dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; 

serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan 

diskriminasi. 

                                                           
1 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945  



2 
 

Masyarakat mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat 

saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak anak. Banyak  kasus – 

kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita 

perhatian publik. Banyak anak dijual dan disiksa, anak yang terkena penyakit 

turunan dari orang tua dan mengalami gizi buruk. Jika dilihat ini merupakan hal 

yang memprihatinkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian kasih sayang 

dan cinta namun mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya seperti itu. 

Potensi yang dimiliki anak dalam mengisi pembangunan baik sebagai subyek 

maupun obyek pembangunan sangat penting untuk dilindungi maka dibentuk 

lembaga perlindungan anak.  

 

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan 

memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan 

perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya 

anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. 

Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar 

menjadi lebih memperhatikan akan hak-hak anak karena dibahu anak masa depan 

dunia tersandang. 

 

Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik menjadi  pintar, 

hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, pintar, beragama, 

dan lain sebagainya. Dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang-orang 

disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Peran serta orang tua sangat 

berpengaruh bagi perkembangan anak dalam keluarga. Selain dari lingkungan 

keluarga, negarapun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak 
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seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya 

perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin 

dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. 

 

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya 

pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang 

dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di 

lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 

dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan    dan 

diskriminasi.
2
 

 

Sejak tahun 2006 hingga saat ini rata-rata terdapat 2 sampai 4 anak mengalami 

tindak kekerasan setiap hari. Lebih dari seperempat anak perempuan mengalami 

perkosaan. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mencapai 4.277 anak, hal 

ini berarti setiap hari terdapat 11 s.d 12 anak berkonflik dengan hukum 

(Bareskrim Polri), sementara itu anak yang hidup di penjara hingga saat ini 

mencapai 13.242 anak. Di sektor pendidikanpun anak-anak masih banyak yang 

tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Angka partisipasi murni sekolah 

                                                           
2 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, Profil Anak Indonesia, Jakarta, PT. Desindo Putra 
Mandiri, hlm. 1-2 
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menengah pertama sebesar 65,37% tahun 2005. Padahal seharusnya dengan 

program wajib belajar 9 tahun, semua anak Indonesia. 

 

Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain 

adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota layak 

anak (KLA) yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi 

hak anak. Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang 

sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, 

kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak 

bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan 

berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan pisik dan 

psikologisnya. 

 

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu 

melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan 

peningkatan kualitas  anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi 

pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Oleh karena itu maka perlu adanya analisis terhadap kinerja implementasi 

kebijakan kota layak anak, salah satunya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang  Kebijakan  

Kabupaten/Kota Layak Anak di tinjau dari sisi tipe kebijakan dan model 

implementasi. 

 

Ditinjau dari aspek pembagian tipe kebijakan publik berdasarkan aspek 

perubahan, maka  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang  Kebijakan  Kabupaten/Kota Layak 
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Anak termasuk tipe kebijakan fundamental. Dikarenakan kebijakan tentang 

Kabupaten/Kota Layak Anak melakukan perubahan pada aspek nilai, dari yang 

dahulunya pembanguan tidak mempedulikan anak-anak menjadi pembangunan 

kabupaten/kota yang responsif terhadap kehidupan anak-anak. Kebijakan ini 

bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah,  masyarakat dan dunia usaha di 

kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap 

anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; mengintegrasikan potensi 

sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang 

pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam 

mewujudkan hak anak; mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui 

perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara 

menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kota layak anak; dan 

memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan 

pembangunan di bidang perlindungan anak. 

 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 

Nomor 02 Tahun 2009 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 

Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah 

Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks 

Peraturan ini  kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi 

termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan 

keluarga. Definisi layak dalam peraturan ini adalah kondisi fisik dan non fisik 

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

diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak. 
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Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem 

pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan 

sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. 

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan 

pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan 

sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunai usaha yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Rencana Aksi Daerah 

KLA  yang selanjutnya disebut  RAD KLA adalah dokumen rencana yang 

memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh 

SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA. 

 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 

Nomor 02 Tahun 2009 ini bermaksud untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam hal : 

1. Upaya mewujudkan pembangunan yang responsif  terhadap hak (hak untuk 

tempat tinggal, hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi, hak untuk 

mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak 

untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh 

pelayanan transportasi umum), kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. 

2. Peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan 

pembangunan di bidang perlindungan anak (bidang kesehatan, pendidikan, 

perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik secara 

langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak). 
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Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pemberdayaan 

Perempuan Kota Bandar Lampung sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, 

antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam 

perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan 

anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, 

meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan 

anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan 

masyarakat tentang kekerasan terhadap anak. Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar 

Lampung  mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung, tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Walikota 

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kota Bandar Lampung sangat layak untuk dijadikan Kota Layak Anak. Kota 

Bandar Lampung sangat memungkinkan untuk diwujudkan menjadi Kota Layak 

Anak dikarenakan pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan untuk segera 

mensahkan Raperda tentang Perlindungan Anak yang diajukan dalam rangka 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta agar anak mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan, kejahatan, diskriminasi dan ketelantaran serta 

terpenuhinya fasilitas bagi anak. Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

mengajukan Raperda mengenai perlindungan anak tersebut memicu peningkatan 
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potensi sumber daya manusia pada kalangan anak-anak yang tentunya akan 

menjadi generasi penerus di masa depan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

kesiapan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar 

Lampung dalam mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Layak Anak di 

Provinsi Lampung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota 

Layak Anak”. 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

A. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan mengkaji lebih 

dalam mengenai permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

menerapkan Kota Layak Anak ? 

2. Faktor - faktor apakah yang menjadi penghambat Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dalam perencanaan Kota Layak Anak ? 

 

B.  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Bidang keilmuan penelitian ini masuk dalam bidang Hukum 

Administrasi Negara yaitu mempelajari tentang peran lembaga teknis 

daerah yang menyelenggarakan fungsi melindungi hak-hak anak. 

2. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada 

penyelenggaraan peran atau fungsi Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pemberdayaan Perempuan Kota 
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Bandar Lampung  terkait dengan perlindungan anak dalam mewujudkan 

pemenuhan hak-hak anak. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

A. Tujuan Penelitian : 

 

1. Untuk mengetahui Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

dalam menerapkan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Perencanaan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan Kota Layak 

Anak. 

 

B. Kegunaan Penelitian : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi 

bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam 

mempelajari peran dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan 

terhadap anak guna mewujudkan hak-hak anak menurut Peraturan 

Daerah Provinsi no 4 Tahun 2008 Tentang pelayanan terhadap Hak 

Anak. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi   Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  

Perlindungan  anak Provinsi Lampung dalam mempersiapkan Kota 

Bandar Lampung Sebagai Kota Layak Anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perencanaan 

2.1.1 Pengertian Perencanaan  

 

Rencana merupakan semua tindakan yang saling berkaitan dari Tata Usaha 

Negara yang mengupayakan terlaksananya usaha tertentu yang tertib. Konsep 

perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan 

pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-

keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait 

dengan tujuan dan cara pelaksanaannya. Suatu rencana terdiri dari bagian peta 

perencanaan dan peraturan berkenaan dengan penggunaan.
3
  

 

Menurut A.D. Belifante dan Boerhanoedin Soetan Batuah, “rencana adalah 

suatu (keseluruhan peraturan yangbe rsangkut paut yang mengusahakan 

dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur) 

tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat 

terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu”. 
4
 Tanpa adanya 

rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan 

tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perencanaan adalah suatu 

bentuk kebijaksanaan, dimana masalah perencanaan berkaitan erat dengan 

perihal pengambilan keputusan serta  pelaksanaanya. 

                                                           
3 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah),Nuansa, Bandung, h. 23 
4 Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penataagunaan Tanah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 3. 
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F.A.M. Stroin k dan J.G. Steenbeek, mengemukakan 4 (empat) pendapat  

tentang sifat hukum rencana, yaitu
5
:  

1. Het plan is een beschikking of bundel van beschikkingen;(rencana adalah 

ketetaan atau kumpulan berbagai ketetapan). 

2. Het plan is deels (bundel van) beschikking (en), deels regeling; de kaart 

met toelichting is de bundel beschikkingen; de gebruiksvoorschriften 

hebben het karakter van de geling; (rencana adalah sebagian dari 

kumpulan ketetapan-ketetapan, sebagian peraturan, peta penjelasan adalah 

kumpulan keputusan-keputusan; penggunaan peraturan memiliki sifat 

peraturan). 

3. Het plan is een rechtsfiguur sui generis; (rencana adalah bentuk hukum 

tersendiri). 

4. Het plan is een regeling, (rencana adalah oeraturan perundang-

undangan).40 

Pengertian-pengertian tersebut menunjukan bahwa rencana pemerintah pada 

hakekatnya dirumuskan dalam suatu bentuk hukum berupa pengaturan 

(regeling) atau keputusan (beschikking) sebagai legitimasi atas rencana yang 

ditetapkan. Dimana dengan ditetapkannya suatu rencana dalam bentuk 

hukum tersebut,maka suatu rencana akan dapat membawa suatu akibat 

hukum. Rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan 

pemerintahan, termasuk dalam hal pelaksanaan pembangunan:
6
 

 

                                                           
5 Ridwan H.R. I., op.cit. h. 203. 
6 Philipus M. Hadjon, et.al., 2008, Pengantar Hukum Administrasi ndonesia (Introduction to the Indonesia Administrative 

Law), Gajah Mada University press, Yogyakarta, h. 156 

 



12 
 

a) Perencanaan informatif (informatieve planning), yaitu rancangan estimasi 

mengenai perkembangan masyarakat (samenstel van prognoses omtrent 

maatschappelijke ontwikkelingen) yang dituangkan dalam alternatif-

alternatif kebijakan tertentu. Rencana seperti ini tidak memiliki akibat 

hukum bagi warga negara. 

 

b) Perencanaan indikatif (indicatieve planning), yaitu rencana-rencana yang 

memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengidentifikasikan 

bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan ini masih harus 

diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan operasional atau normatif. 

Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum yang tidak langsung 

(indirecte rechtsgevolgen). 

 

c) Perencanaan operasional atau normative (operationele of normatieve 

planning), yaitu rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, 

perjanjian-perjanjian, dan petetapan-ketetapan. Rencana tata ruang, 

rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah, rencana 

peruntukan (bestemmingsplan), rencana pemberian subsidi, dan lain-lain 

merupakan contoh-contoh dari rencana operasional atau normatif. 

Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum langsung (directe 

rechtsgevolgen), baik bagi pemerintah atau administrasi negara maupun 

warga negara.  

 

Atas dasar klasifikasi perencanaan tersebut, dapat dikatakan bahwa  Rencana 

Tata Ruang Wilayah (Nasional/Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

diklasifikasikan sebagai perencanaan operasional atau normatif, yang 
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pelaksanaannya memiliki akibat hukum langsung bagi pemerintah sendiri 

serta bagi masyarakatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-

Undang Nomor 26  Tahun 2007, menyatakan yang dimaksud dengan 

perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang 

dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.  

 

Perencanaan tata ruang dimaksudkan untuk menyerasikan berbagai kegiatan 

sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat 

dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Adapun tujuan diadakannya 

perencanaan tata ruang itu sendiri  adalah untuk mengarahkan struktur dan 

lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam 

rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil 

pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia 

dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

Perencanaan tata ruang umumnya dilakukan dengan mempertimbangan dua 

hal, yaitu
7
:  

1. Keseimbangan dan keserasian fungsi budi daya dan fungsi lindung, 

dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi hankam. 

2. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu sumber daya manusia, sumber 

daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta 

kualitas tata ruang. 

 

Perencanaan tata ruang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata 

                                                           
7 Ateng Syafrudin, 1992, Pengurusan Perijinan (Licensing Handeling), usat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung, 
h. 1 
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ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang merupakan 

penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana kawasan 

strategis yang penetapan kawasannya tercangkup di dalam rencana tata ruang 

wilayah, serta merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang 

dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga 

muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetep mematuhi batasan 

yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.
8
 

 

Rencana umum tata ruang di Indonesia dibedakan menurut wilayah 

administrasi pemerintahannya. Secara hierarki, terdapat tiga pembagian 

wilayah, yaitu : 

a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 

c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota. secara administrasi pemerintah, rencana tata ruang 

wialayah kabupaten/kota ini memiliki kedudukan yang setara). 

 

Atas dasar penetapan wilayah rencana umum tata ruang tersebut, menurut 

ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, 

penetapan rencana rinci tata ruang terdiri atas, rencana tata ruang 

pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; rencana 

tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang 

kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

 

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 

                                                           
8 Ridwan H.R.I, op.cit., h. 311 
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Tahun 2007, suatu rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat ditinjau 

kembali. Adapun peninjauan kembali rencana tata ruang tersebut dapat 

menghasilkan rekomendasi berupa, rencana tata ruang yang ada dapat tetap 

beraku sesuai dengan masa erlakunya dan rencana tata ruang yang perlu 

direvisi, dimana suatu revisi rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan 

teta menghormati hak yang dimiliki oleh orang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Berikut ini Pengertian Perencanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli: 

1. Douglas: Perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, 

membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta 

mengevaluasi atau mengontrolnya. 

2. Alexander: Perencanaan adalah memutuskan seberapa luas akan 

dilakukakan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan 

siapa yang melakukannya.  

3. Steiner: Perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-

sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana detail untuk 

mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan 

termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus 

perencanaan baru.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 R. Molz. "How Leaders Use Goals." Long Range Planning. Oktober 1987. hlm. 81 
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2.1.2 Aspek Perencanaan 

Perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni : 

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai. 

2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai 

tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. 

3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan atas dasar alternative yang dipilih. 

2.1.3 Fungsi Perencanaan 

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan 

keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan 

penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi 

yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta 

perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat. 

 

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi 

dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi 

atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan 

yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak 

terarah dan terkontrol.
10

 

 

 

 

                                                           
10 Suandy, Erly.Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. 1987. hlm 88 
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2.1.4 Penyusunan Perencanaan 

Langkah langkah dalam menyusun perencanaan : 

 

a. Merumuskan Misi dan Tujuan. 

Usaha sistematis formal untuk menggariskan wujud utama dari 

perusahaan, sasaran sasaran, kebijakan kebijakan dan strategi untuk 

mencapai sasaran-sasaran dan wujud utama perusahaan yang 

bersangkutan. 

b. Memahami Keadaan Saat ini. 

Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-

keputusan yang dibuat sekarang, untuk mengenal sistematis peluang 

dan ancaman dimasa mendatang. Dengan pilihan langkah-langkah 

yang tepat akan lebih menguntungkan perusahaan. Meliputi jangka 

pendek dan sampai jangka panjang. 

c. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya 

Tujuan. 

Segala kemudahan dan kemungkinan hambatan dalam usaha 

mencapai tujuan perlu sedini mungkin diidentifikasi, agar persiapan 

dapat dilakukan. Disatu pihak perusahaan dapat meraih kemudahan 

dan manfaat optimal dengan kesempatan yang tersedia. 

d. Menyusun rencana Kegiatan untuk mencapai Tujuan.
11

  

 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka kata perencanaan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi dari Badan 

                                                           
11 https://lailaallatief.wordpress.com/2014/10/10/pengertian-perencanaan-planning-dan-langkah-langkahnya/  diakses 
pada 15 April 2016 pukul 10.21 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh 

Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Badan PPPA dalam rangka 

mewujudkan pemenuhan hak anak di Provinsi Lampung. Serta peranan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perencanaan Kota Layak Anak di 

Bandar Lampung. 

 

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Anak 

2.2.1 Pengertian Anak 

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

termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka 

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12

Anak 

merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah 

maupun tidak.
13 

Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan 

menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah 

keluarga. 

Pengertian anak berdasarkan Black’s Law Dictionary adalah keturunan 

sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan 

ibu.
14 

Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi 

orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, 

membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak 

yang berguna bagi semua orang. 

                                                           
12 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
13 http://kamusbahasaindonesia.org/anak/mirip diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 10.37 WIB 

14 http://thelawdictionary.org/child/diakses pada tanggal 15 April 2016  pukul 10.38 WIB 

http://kamusbahasaindonesia.org/anak/mirip
http://thelawdictionary.org/child/
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Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum  

yang lain, diantaranya : 

1. Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The child) Konvensi 

Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya  belum mencapai 

18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap  batasan 

umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan 

nasional.
15

 

2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)  

KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – 

anak di bawah umur. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 

KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas 

waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan 

pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, 

ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
16

 

3. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)  

KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum  

dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum pernah menikah.
17

 

4. UNICEF ( United Nations Emergency Children's Fund )  

UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang 

didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberi bantuan kemanusiaan 

                                                           
15 Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989 

16 Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
17  Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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khususnya kepada anak-anak yang hidup akibat dari perang dunia ke II. 

UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 

sampai dengan 18 tahun.
18

 

5. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang–

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 

merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
19

 

  

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukan bahwa anak sebagai makhluk  

sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan 

masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan kecil di 

masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan 

kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk 

berinterkasi dengan orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan 

dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses 

sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya  

nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang 

berada di bawah kelompok usia orang dewasa. 

 

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibicarakan bahwa dasar  

kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses 

perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa 

yang dialami dan diterima selama ia masa anak-anaknya secara sedikit demi 

                                                           
18 www.unicef.org/indonesia/id/ diakses pada tanggal 15 April 2016  pukul 10. 48 WIB 
19 Pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

http://www.unicef.org/indonesia/id/
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sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia     

dewasa.
20  

Dengan tumbuhnya  sang  anak,  maka  sang  anak  tersebut  akan  

terus  menjajagi sampai sejauh mana lagi orang tua mereka bisa mentolerir 

tindakannya dan hal inilah  yang membutuhkan penilaian kembali oleh orang 

tua. Mereka juga merasa bahwa mereka masih harus mentes ketegasan orang 

tua mereka, sampai sejauh mana orangtuanya masih bisa bertahan terhadap 

tingkah laku mereka sendiri. Para orang tua yang tadinya hanya bersikap 

sebagai seorang sahabat, mau tak mau akan terbentur pada persoalan yang 

demikian. Pada akhinya para orang tua ini harus bersikap  tegas,  setidaknya  

mulai  dari  saat-saat  tersebut,  atau  akhirnya mereka akan kehilangan 

kesabarannya dan menjadi marah.
21

 

 

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak 

melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat 

menghasilkan nilai-nilai ekonomi. kelompok pengertian anak dalam bidang 

ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak 

asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak dari pengertian 

religius akan dibangun sesuai ajaran agama, anak mendapat kedudukan 

istimewa.
22  

Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan 

dididik. Didalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, 

hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan 

yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu. 

                                                           
20 Gunarsa, Singgih, D, 1985, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Jakarta,PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 3 
21 Spock, Benyamin, 2000, Menghadapi Anak di Saat Sulit, Jakarta, Pustaka Delapratasa,hlm. 127 
22 Undang-undang No. 4 Tahun 1979  tentang kesejahteraan anak 
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Suryana menyatakan, anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, 

barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur 

kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan 

sebagai makhluk yang harus dididik.
23

 

 

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak 

 

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang 

telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa 

Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas 

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan 

kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal 

yang harus dilaksanakan). Didalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih 

muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya 

telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui 

Deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan 

adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya 

oleh masyarakat, melainkan berdasarkan  martabatnya sebagai manusia. Hak 

asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh 

negara.
24

 

 

                                                           
23https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 15 Aprilr 2016 pukul 15.50 WIB 
24 Sunggono,  Bambang,  Harianto,  Aries,  2009,  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi     Manusia, hlm. 44 

https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/
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Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan 

sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka 

lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan 

kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, 

tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin 

memaparkan pengertian hak dan kewajiban. 

 

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam 

pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya menunjukkan 

hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan 

undang- undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur  

kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, 

bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan 

benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka 

hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law). Akhirnya 

hak pada saat itu merupakan  hak yang subjektif merupakan pantulan dari 

hukum dalam arti objektif.
25

 

 

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi 

atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak 

orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang 

lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban 

tidak sempurna berdasarkan moral. Hak merupakan sesuatu yang urgen dalam 

                                                           
25 Bertens,K, 2007, Etika, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 177. 
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kehidupan   ini,   setiap   orang   berhak   mendapatkan   hak   setelah    

memenuhi kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan 

penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. 

 

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan 

Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 

19. Setiap anak berkewajiban untuk :
26

 

a.    Menghormati orang tua, wali, dan guru; 

b.    Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 

c.    Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

d.   Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

e.    Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.  

 

2.2.3 Pengertian Hak-Hak Anak 

  

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan 

anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat 

terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan,   serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan.
27

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 

                                                           
26 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 19 
27 Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya dalam bimbingan orang tua.
28

 

 

Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak juga berhak untuk 

diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila 

terjadi suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang 

anak, atau anak dalam keadaan terlantar. Setiap anak berhak memperoleh 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
29

  

 

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak   menyatakan   bahwa   setiap   anak   berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus 

bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar 

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan 

didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
30

  

 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan 

                                                           
28 Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
29 Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

30 Pasal 9Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,  bermain, 

berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan   Anak   menyatakan   setiap   anak   penyandang   

disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan 

taraf kesejahteraan sosial.
31

 

 

Selanjutnya undang undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak selama 

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 

1. diskriminasi 

2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 

3. penelantaran, 

4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 

5. ketidakadilan, dan 

6. perlakuan salah lainnya. 

 

Pasal 13 Angka (2) undang undang tersebut menyebutkan, dalam hal orang 

tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan 

sebagaimana dimaksud dalam Angka (1), maka pelaku dikenakan pemberatan 

hukuman.
32 

Pasal 14 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk 

diasuh oleh orang tuanya   sendiri,   kecuali   jika   ada alasan   dan/atau   

                                                           
31 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
32 Pasal 13 Angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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aturan   hukum   yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
33

 

 

Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari: 

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

5. Pelibatan dalam peperangan; 

6. Kejahatan seksual.
34

 

 

Pasal 16 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk 

memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Angka (2) menyatakan bahwa 

setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan  sesuai  dengan  hokum 

Angka (3) menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana 

penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan 

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
35

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Pasal 14 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
34 Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
35 Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Rahmitha P. Soendjojo dan Irwanto, menjabarkan hak anak menjadi 

delapan, yaitu; 

1. Hak Pangan 

Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makan atau 

jajan junk food hanya lantaran orang tua tak mau repot masak. Bahkan sejak 

di kandunganpun anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang 

paling pokok dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan terbaik 

untuk seorang  bayi  adalah  ASI,  untuk  itu  seorang  bayi  berhak  

mendapatkannya. Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak 

memungkinkan untuk memberi ASI semisal sakit. 

 

2. Hak Sandang 

Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Pakaian 

yang layak bukan harus mahal dan bermerk, tapi yang terpenting pakaian 

tersebut bersih dan rapi. Biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian 

secara sopan dan pantas. 

 

3. Hak Tempat Tinggal 

Anak–anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun, 

sangat disayangkan saat ini perumahan bagi masyarakat menengah kebawah 

masih terhitung memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kumuh. 

 

4. Hak Pelayanan Kesehatan 

Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai 

standar, baik itu dalam bentuk imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan 

atau pun berupa pengobatan atau penyembuhan.saat ini POSYANDU sudah 
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mulai rutin diadakan setiap bulan di dusun – dusun sebagai upaya untuk 

memenuhi hak anak berupa pelayanan kesehatan bagi anak. 

 

5. Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri 

Anak berhak untuk bersekolah dan bila perlu anak juga berhak mengikuti 

kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan. Sebagai orang tua harus 

memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. 

Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya 

dan orang tua wajib mendukung hal tersebut. Kita tidak hanya diwajibkan 

memperhatikan anak-anak gifted atau berbakat tetapi juga anak-anak dengan 

kebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu. 

 

6. Hak Mendapatkan Perlindungan 

Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, 

seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul 

apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjewer dan mencubit dengan alasan 

menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan 

memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun 

ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak 

belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa. Perlindungan 

seksual, jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan, sekalipun 

hal itu dilakukan dengan maksud bergurau.  
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Beberapa cara untuk memberikan perlindungan secara seksual, yakni : 

a. Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya, termasuk 

sentuhan- sentuhan pada alat kelamin dan payudara; 

b. Jangan biarkan ia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang; 

c. Jelaskan batas nyaman-tak nyaman dan aman-tak aman, misal, hanya 

boleh cium tangan  dan pipi tapi lainnya tidak; 

d. Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih 

sayang, persahabatan atau justru nafsu; 

e. Biasakan tidur di kamar tertutup dan mengenakan baju atau selimut yang 

tidak mengumbar  paha atau dada; 

f. Ajarkan untuk menyebut alat kelaminnya dengan nama yang benar, penis 

untuk lelaki dan vagina untuk perempuan. 

 

Perlindungan dari penelantaran kerap diabaikan orang tua baik dari 

masyarakat marginal dimana anak-anak dan bahkan bayi dieksploitasi jadi 

pekerja semisal pengemis/pengamen jalanan atau kalangan masyarakat 

berada,  penelantaran terjadi dalam bentuk, misal, membiarkan bayi bermain 

sendiri. 

 

1. Hak Bermain 

Anak berhak untuk bermain dan menikmati leisure time -nya. Banyak anak 

yang dipekerjakan sebagi pengemis sehingga tak sempat untuk bermain dan 

bersosialisasi dengan teman – teman sebayanya. Padahal dengan bermain, 

anak bisa mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya. 
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2. Hak Berpartisipasi 

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak 

kecil tak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan 

haknya untuk berpartisipasi, dari menawarkan atau memberikan pilihan 

makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya.
36

 

 

2.2.4 Kabupaten/Kota Layak Anak Dalam Kerangka Konvensi Hak 

Anak (KHA) 

 

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi 

semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk 

memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan 

pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian 

penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. 

Klaster hak anak tediri dari 5 (lima) klaster, yaitu: 

1. Hak Sipil dan Kebebasan 

a) Hak atas identitas 

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta 

kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara 

atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan 

silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran 

secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat 

kelurahan/desa. 

 

                                                           
36http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak.Anak.diakses pada tanggal 15 April 
2016 pukul 17.00 WIB 

http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak.Anak.
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b) Hak perlindungan identitas 

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap 

anak seperti pandangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi 

nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai 

dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak 

tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan 

oleh orang tuanya sendiri. 

c) Hak berekspresi dan megeluarkan pendapat 

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang ruang 

bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara 

merdeka sesuai keinginannya. 

d) Hak berpikir, berhati nurani dan beragama 

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya 

secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan. 

e) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai 

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk 

organisasi yang sesuai bagi mereka. 

f) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi 

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau 

diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan 

mengganggu tumbuh kembangnya. 

g) Hak akses informasi yang layak 

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria 

kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam 
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jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi 

secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan. 

h) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi atau merendahkan martabat manusia 

Jaminan bahwa setiap anak diperlukan secara manusiawi tanpa adanya 

kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. 

 

2. Linkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

a) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua 

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya.  Oleh karena 

itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi 

tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, 

meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan 

bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, 

contoh: Bina Keluarga Balita (BKB) 

b) Anak yang terpisah dari orang tua 

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali 

pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak. 

c) Reunifikasi 

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya 

setelah dipisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik 

besenjata, orang tua berada diluar negeri, atau karena diculik dan 

diperdagangkan. 
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d) Pemindahan anak secara ilegal 

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar 

daerah atau luar negeri, contoh: larangan TKI anak. 

e) Dukungan kesejahteraan bagi anak 

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya 

tidak mampu. 

f) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga memastikan 

anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan 

alternatif atas tanggungan negara. 

g) Pengangkatan/adopsi anak 

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan 

peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar 

kepentingan anak tetap terpenuhi. 

h) Tinjauan penempatan secara berkala 

Memastikan anak - anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA)/ Panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapat 

perlindungan. 

i) Kekerasan dan penelantaran 

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi 

dan merendahkan martabat manusia. 

 

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

a)  Anak penyandang disabilitas 

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang 

menjamin kesehatan dan kesejahteraannya. 
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b) Kesehatan dan layanan kesehatan memastikan setiap anak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. 

c) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan 

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan 

fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda 

d) Standar hidup memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan 

dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai 

dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, 

standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. 

 

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 

a) Pendidikan 

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan 

yang berkualitas tanpa diskriminasi. 

b) Tujuan pendidikan 

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta 

mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang 

toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia 

dalam semangat perdamaian. 

c) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga 

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat 

memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan 

seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. 
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5. Perlindungan Khusus 

a) Anak dalam situasi darurat 

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan 

orangtua/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. 

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

dari tempat asalnya ke tempat lain, harusmendapatkan jaminan 

pemenuhan  hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. 

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

di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun. 

b) Anak yang berhadapan dengan hukum 

Memastikan bahwa anak - anak yang berhadapan dengan hukum 

mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara 

wajar dan memastikan diterakpannya keadilan restoratif dan prioritas 

diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada 

dasanya anak sebagai pelaku-pun adaalh korban dari sistem sosial yang 

lebih besar. 

c) Anak dalam situasi eksploitasi 

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang 

menyebabkan anak tersebut berda dalam keadaan terancam, tertekan, 

terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang 

secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan 
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pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, 

anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan 

penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. 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 mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, 

hingga pemulangan dan reintegrasi. 

d) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat memastikan 

bahwa anak - anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin hak nya 

untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya. 

 

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster 

hak anak tersebut adalah: 

1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis 

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi 

fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya. 

2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi 

anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan 

kegiatan 

3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup. dan perkembangan anak, yaitu 

menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak 

semaksimal mungkin, dan penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu 

mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan 

untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk 



38 
 

mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal 

yang mempengaruhi dirinya. 

 

2.3. Kota Layak Anak 

2.3.1 Dasar Hukum tentang Perencanaan Pemerintah Kota Bandar 

lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak 

2.3.1.1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 

 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota 

Layak Anak. Indikator Kota Layak Anak dibuat dalam rangka untuk 

mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementrian Pemberdayaan 

Perenpuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di 

tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 indikator (tiga puluh satu) 

'Indikator Pemenuhan Hak Anak' yang sekaliguas juga merupakan 'Indikator 

KLA'. Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhoi 31 

(tiga puluh satu) indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu 

pada Komvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang - undangan 

terkait anak. Ketiga puluh satu indikator tersebut dikelompokan menjadi 6 

bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, 

yang meliputi:  

 

1. Klaster hak sipil dan kebebasan 

2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 
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3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan 

4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya 

5. Klaster perlindungan khusus 

 

2.3.1.2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 

Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

 

Gubernur dalam mencapai keterpaduan dibidang perencanaan maupun 

pelaksanaan tugas serta kegiatan semua dinas, instansi vertikal ditingkat 

Provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat 

provinsi, antas Kabupaten/Kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintan Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

di wilayah Provinsi. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah memiliki tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan meliputi koordinasi, pembinaan, dan 

pengawasan.  

 

Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam mengembangkan Kabupaten/Kota 

Layak Anak sebagai upaya percepatan pelaksanaan salah satu urusan wajib 

Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, 

pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
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2.3.1.3 Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 02 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Anak 

 

BAB X pasal 21 menegaskan : 

1. Untuk mewujudkan pemenuhan  Hak Anak secara terpadu dan sistematis 

dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan 

Pengembangan Kota Layak Anak. 

2. Kebijakan Pengembangan  Kota Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) 

memuat tentang : 

a. Konsep Kota Layak Anak; 

b. Hak anak; dan 

c. Pendekatan pengembangan Kota Layak Anak. 

3. Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur  lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota. 

 

Pasal 22 menegaskan: 

1. Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan 

hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster antara lain : 

a. Hak sipil dan kebebasan; 

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; 

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

d. Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 

e. Perlindungan khusus. 
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2. Mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 

Pasal 23 menegaskan : 

1. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di 

Daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak. 

2. Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1), mempunyai tugas pokok : 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota 

Layak Anak; 

b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas; 

c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi 

kebijakan Kota Layak Anak; 

d. Mengumpulkan data dasar; 

e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; 

f. Melakukan deseminasi data dasar; 

g. Menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota 

Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah; 

h. Menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan 

mekanisme kerja; dan 

i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) 

tahun sekali.  

3. Kepengurusan Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan Keputusan 

Walikota. 

4. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Kota Layak 
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Anak dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan 

administrative kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak. Gugus Tugas Kota 

Layak Anak berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau nama lain sesuai 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

2.3.2. Pengertian Kota Layak Anak 

 

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan suatu 

wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya 

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh 

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-

hak anak.
37

 

 

KLA adalah suatu strategi pembangunan kabupaten/kota yang 

mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan 

pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak
38

 merupakan istilah yang 

diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan 

Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan 

untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota 

Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat 

                                                           
37 http://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/ diakses pada tanggal 15 April 2016 pukul 19.45 WIB 
38 Tujuan dari inisitif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk 
melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya 
manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka 
menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan 
strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk 
memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan 
anak; untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota dalam 
mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah 
kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan. 
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menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA 

merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat 

implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam 

definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan 

program yang layak anak.  

 

Kota Layak Anak
39

dan atau Kota Ramah Anak
40

kadang-kadang kedua istilah 

ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam 

menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke 

dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik 

bagi kepentingan anak.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota 

Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak 

sebagaiberikut ; 

Pasal 8 dijelaskan indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan 

meliputi huruf (a) : 

1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta 

Kelahiran 

2. Tersedia fasilitas informasi layak anak, dan 

3. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten/kota, 

kecamatan dan desa/kelurahan 

                                                           
39 Terinspirasi dari dokumen World Fit for Children, 2002 yang juga merupakan lanjutan dari pertemuan City Summit 
Istanbul Turki 1996 
40 Bersumber dari Child Friendly City Inniciative yang diperkenalkan oleh UNICEF dan UNHABITAT pada City Summit 
Istanbul Turki 1996 
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Selanjutanya dalam pasal 9 disebutkan indikator KLA untuk klaster 

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi : 

1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun 

2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan 

dan perawatan anak, dan 

3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak 

Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur indikator KLA untuk klaster 

kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi : 

1. Angka kematian bayi 

2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita 

3. Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif 

4. Jumlah pojok ASI 

5. Persentase imunisasi dasar lengkap 

6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 

mental  

7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 

kesejahteraan 

8. Persentase rumah tangga dengan air bersih, dan 

9. Tersedia kawasan tanpa rokok. 

 

Kemudian pasal 11 mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi : 

1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini 
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2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun 

3. Persentase sekolah ramah anak 

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

anak ke dan dari sekolah, dan 

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

luar sekolah yang dapat diakses semua anak. 

 

Pasal 12 menjelaskan indikator KLA untuk klaster perlindungan meliputi : 

1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh 

pelayanan 

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

diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) 

3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan  

kepentingan anak, dan 

4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk – bentuk pekerjaan terburuk 

anak. 

 

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) setiap indikator Kota Layak Anak diberi 

ukuran dan nilai dan (2) besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

A. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu 

yang berkaitan dengan Bagaimana perencanaan Kota Bandar Lampung dalam 

memberikan perlindungan kepada anak guna mewujudkan Kota Layak Anak 

dan apa sajakah yang menjadi kendalanya dalam mewujudkan Kota Layak 

Anak di Kota Bandar Lampung. 

B. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap masalah-

masalah hukum dalam tataran yang biasa disebut juga Law In Action (realitas 

yang berkembang atau bekerjanya hukum). Pendekatan ini bermaksud meneliti 

aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang 

dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, dan implikasi yuridis dari 

putusan tersebut.  
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3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder.  

 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil 

wawancara terbuka dengan informan yakni Kepala Bidang 

Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Lampung, Kepala Bidang Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pemberdayaan Perempuan serta 

Kepala Bidang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota 

Bandar Lampung. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah data yang  diperoleh dari studi 

kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari :  

A. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

Peraturan Perundang-undangan antara lain: 

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Hak 

Anak 

2. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis 

Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan 

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak 

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 Tentang 

Pelayanan Terhadap Hak Anak. 

9. Peraturan Gubernur Lampung No 35 Tahun 2013 Tentang 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

 

B. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung berupa 

kumpulan buku-buku hukum, karya ilmiah Sarjana, jurnal atau majalah 

terkait, website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

 

C. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier  yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Buku Penelitian Hukum, dan internet. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3.1.  Prosedur Pengumpulan Data 

 

Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut : 

 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara 

membaca dan mempelajari, mencatat, dan menyalin bahan-bahan berupa 

buku, Peraturan Perundang-undangan, laporan hasil penelitian, surat-surat 

keputusan maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan suatu usaha pengumpulan data primer dengan 

cara melakukan kegatan penelitian lapangan secara langsung dilakukan pada 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Badan Pemberdayaan Perempuan serta Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. Teknik yang digunakan yaitu 

dengan melakukan wawancara terbuka dengan memberikan beberapa 

pertanyaan yang sudah disiapkan terhadap informan maupun pihak- pihak 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu Kepala Bidang 

Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Lampung, Kepala Bidang Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pemberdayaan Perempuan serta 



50 
 

Kepala Bidang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.3.2.  Prosedur Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul diolah dengan  cara sebagai berikut: 

1. Seleksi data, yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk 

dilakukan penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan 

dibahas. 

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan 

kerangka pembahasan yang sudah ditentukan. 

3. Penyusunan data, yaitu pensistematisasian data sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat 

untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian 

terhadap Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung dalam mewujudkan pemenuhan Hak-Hak Anak dan perencanaan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak di Bandar 

Lampung. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1) Proses perumusaan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA telah melalui 

tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. 

Dalam proses kebijakan tersebut tampak berbagai latar belakang dan 

dinamika serta peran aktor yang terlibat dalam perumusannya. Dalam proses 

perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang 

paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan 

PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan 

tersebut. Proses formulasi kebijakan publik yang sejalan dengan model 

inkremental. Kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

mengenali kebutuhan anak begitu kompleksnya dengan  tujuan perlindungan 

anak. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengandalkan koordinasi dengan 

lembaga-lembaga terkait lainnya yaitu BKKB dan PP Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKB dan PP Kota 

Bandar Lampung untuk mengenali kebutuhan anak. Muatan Kebijakan KLA 
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sudah sesuai dengan masalah strategis yang ada di Kota Bandar Lampung, 

hal ini dapat dilihat dari proses perumusan Kebijakan yang dilakukan melalui 

pengarusutamaan hak anak ke dalam pembangunan yang difokuskan pada 

upaya pemenuhan hak anak di bidang-bidang prioritas bagi anak. Anggaran 

kebijakan KLA berasal dari pemerintah yang diperoleh melalui APBD  baik  

APBD tingkat  propinsi maupun APBD kota Bandar     Lampung sendiri. 

Anggaran tersebut diperoleh dengan cara beragumentasi dan memberikan 

penjelasan pada Dewan anggaran dan DPR untuk bisa mengabulkan 

program-program yang sudah disepakati bersama. Walaupun setiap tahun 

anggaran meningkat tetapi jumlah kasus lebih tinggi peningkatannya 

sehingga alokasi dana tetap tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dan anggaran pemerintah kota Bandar Lampung di bidang anak 

belum menjadi prioritas dan masih terbatas 

 

2) Faktor penghambat yang mendominasi dalam rangka penerapan Kota Layak 

ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mendukung dalam hal 

pelaksaannya, kemudian belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk 

digunakan dalam penerapan kota layak anak di Bandar Lampung, fasilitas 

umum yang belum sepenuhnya memadai untuk berlangsungnya kota layak 

anak, dan peran masyarakat yang belum masimal dalam rangka pemenuhan 

hak-hak anak dengan cara dibentuknya kota layak anak ini. 
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5.2 Saran 

1) Pemerintah kota bandar lampung dalam menerapkan perencanaan kota layak 

anak harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah Kota Bandar 

Lampung harus segera mengesahkan tentang perencanaan Kota Layak Anak 

ini sehingga hak-hak serta kebutuhan terutama anak-anak akan terpenuhi dan 

anak-anak akan merasa lebih nyaman dalam melakukan aktifitasna sehari-hari 

karena didukung dengan fasilitas yang ada untuk kebutuhan anak. 

 

2) Masyarakat harus lebih berperan terhadap perencanaan Kota Layak Anak 

yang akan diterapkan di Kota Bandar Lampung sehingga rencana tersebut 

segera terlaksana dan masyarakat juga harus ikut mendukung dan menjaga 

program tersebut sehingga bisa terlaksana dengan baik di Kota Bandara 

Lampung. 
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