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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang sangat 

penting untuk meneruskan cita-cita bangsa. Mereka adalah aset bangsa 

yang memiliki andil dalam membentuk karakter bangsa. UNICEF 

mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 

dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum 

berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang 

Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).  

Menurut Undang-undang Nomor 35  tahun 2014 anak mempunyai 

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan diantaranya, hak 

untuk hidup, tumbuh kembang, 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, setiap anak berhak 

untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, setiap 

anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

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

setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

http://www.landasanteori.com/
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mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan,  dan setiap anak berhak memperoleh perlindungan. 

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan 

pemenuhan hak anak, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2006 

melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang biasa 

disebut dengan KLA. Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan 

satu wilayah administrasi yang mengintregrasikan komitmen secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan 

hak anak. Dalam pelaksanaannya, Kota Layak Anak mengacu pada 5 

kluster hak anak yang perlu dipenuhi. Pertama, hak sipil dan kebebasan. 

Kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak 

kesehatan dan kesejahteraan dasar. Keempat, hak pendidikan, pemanfaatan 

waktu luang dan kegiatan budaya. Kelima, hak perlindungan khusus.  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting 

dalam kebijakan pengaturan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak 

melalaui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diperlukan adanya tata cara 

dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif 

untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat perperan secara tepat. 

Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah panti asuhan yang 

memiliki fungsi sebagai wadah pengasuhan alternatif untuk anak, Panti 

Asuhan Sosial Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan 

akses pendidikan bagi anak dari pada sebagai lembaga alternatif terakhir 
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pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarga. 

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah mendukung 

pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang 

membutuhkan pengasuhan alternatif dan penempatan anak di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pilihan terakhir dari pelayanan 

pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh dalam 

keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti.  

Standar pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan 

pengasuhan dalam keluarganya, memberikan pedoman bagi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai 

pengasuhan alternatif terakhir dalam pengasuhan anak, mengembangkan 

pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi 

tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak, mendukung pengasuhan 

alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian dan adopsi, 

memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem 

pengolahan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan 

kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam pengambilan keputusan 

tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak, monitoring dan evaluasi kenerja Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Anak). 

Salah satu program Kota Layak Anak pada klaster kedua adalah 

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dimana yang 

dimaksud dengan Hak Lingkungan Keluarga adalah  lingkungan keluarga 
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menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh dan 

berkembang. Pengasuhan dan pendidikan di keluarga sejak dini, bahkan 

mulai dari dalam kandungan sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik, 

psikis dan mental anak. Anak-anak yang berkembang dengan pola yang 

tepat dan terencana akan memiliki kepribadian yang baik dan kuat 

(Sugeng & Fauzik, 2008: 242). Akan tetapi pada dewasa ini fungsi 

lingkungan keluarga semakin berkurang dengan seiring berkurangnya 

waktu keluarga dengan anak karena faktor-faktor yang mendasar, seperti 

kesibukan orang tua sehingga lebih memilih pengasuhan alternatif untuk 

anaknya. Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk 

anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, 

kerabat, atau keluarga pengganti. Pengasuhan berbasis Lembaga 

Kesejahteraan Anak seperti panti asuhan, Tempat Penitipan Anak, Pondok 

Pesantren dan lain sebagainya.  

Keberadaan Kota Layak Anak akan memberikan konstribusi bagi 

kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal yang 

tinggal dan menetap di suatu wilayah. Program Kota Layak Anak 

bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat 

pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun Desa/Kelurahan, keluarga, 

masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan 

kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Pada tahun 2006 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia menjadikan kota Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado 
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dan Kupang sebagai pilot projek pengembangan menuju Kota Layak 

Anak. Kota Malang salah satu kota yang sudah menjalankan Kota Layak 

Anak mempunyai tujuan Untuk membangun inisiatif pemerintah 

Kabupaten / Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak 

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

definisi, strategi dan intervensi pembanganunan , dalam bentuk Kebijakan, 

Kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk 

pemenuhan hak hak anak pada suatu wilayah kabupaten / kota. Kota 

Malang menerapkan Kota Layak Anak karena beberapa faktor yang 

mendasar diantaranya jumlah anak sekitar sepertiga jumlah penduduk. 

Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang 

akan datang dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, anak harus 

berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan. Setiap anak memiliki 

hak yang sama dan dalam pemenuhan hak mereka diperlukan penguatan 

koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan agar lebih 

terintegrasi, holistik dan berkelanjutan (Erwin, Muhammad Dianto. 2015). 

Penerapan Kota Layak Anak di beberapa daerah sudah mulai 

memiliki predikat dan tingkatan masing-masing, seperti di Surakarta sudah 

mendapatkan penghargaan kategoti utama pada tahun 2017. Kategori 

tersebut sudah menjadi tingkatan paling atas dalam penghargaan kota 

layak anak. Penerapan kota layak anak di Jambi pada hak lingkungan 

keluarga dan pengasuhan alternatif  sudah melaksanakan beberapa 

program yang ditujukan pada anak seperti kerja sama dengan pihak 

kelurahan untuk mendukung program kota layak anak, mengurangi angka 
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kekerasan pada anak dan melakukan sosialisasi pola pengasuhan anak 

pada orang tua dan keluarga. Kota Padang memiliki predikat kota layak 

anak dengan kategori Madya. Penerapan kota layak anak di padang tidak 

saja dilakukan oleh pemerintah, melainkan melakukan kerja sama dengan 

sekolah, dunia usaha dan perguruan tinggi. 

Program Kota Layak Anak yang ada di kota Malang adalah 

Rekomendasi Forum Anak, Sosialisasi Konvensi Hak Anak, dan Akta 

Gratis. Berikut ini adalah pemaparan dari beberapa program yang 

dilakukan, yaitu :  

(1) Rekomendasi Forum Anak Kota Malang meliputi : 

Renovasi Bangunan Sekolah yang kurang layak, dibangunnya 

Malang Club Hallroom untuk menampung bakat dan minat pelajar di 

Kota Malang, memperbanyak Bus Sekolah dan penambahan rute untuk 

menjangkau sekolah-sekolah terpencil, diadakan sosialisasi jadwal 

Halte dan Rute Bus Sekolah pembatasan kendaraan bermotor tiap 

keluarga untuk mengurangi kemacetan, pembangunan kota yang ramah 

lingkungan, penghijauan di kawasan perkotaan, adanya Program 

Pertukaran Pelajar antar daerah, pembangunan Taman Pintar, adanya 

tayangan edukasi di tempat umum, memperbanyak air siap minum di 

tempat umum, menambahan tempat Free Wifi, memperbanyak Taman 

Baca, program penghentian putus sekolah, optimalisasi pemilah 

sampah organik dan non organik, mengoptimalkan Program Bank 

Sampah, mengadaan tes urin untuk mengetahui pengguna narkoba dan 
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rehabilitasi sejak dini, dan menambahan sarana permainan di Taman 

Kota. 

(2) Sosialisasi Konvensi Hak Anak  meliputi : 

Terpaparnya informasi terkait kerangka kerja yang lengkap untuk 

memberikan hak-hak anak, terbentuknya pemahaman tentang konvensi 

hak anak, adanya kesinambungan perencanaan program pembangunan, 

dan  peran serta masyarakat di kota malang terkait pentingnya 

pemenuhan hak anak yang terbaik yanpa ada diskriminasi. Anak harus 

mendapatkan kesehatan, pendidikan dan hak asuh yang selayaknya. 

Pemerintah pusatpun telah mengembangkan mediasi dan 

mensosialisasikan program yang terintregeritasi dan berkelanjutan 

dengan mensinergikan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan 

dunia usaha untuk menciptakan kota layak anaka yang lebih baik dan 

hal ini tertuang dalam UU no 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak 

dan konvensi hak anak. Konvensi hak anak sendiri dikelompokkan 

dalam 5 faster yaitu hak sipil dan kebebasan, hak pendidikan, hak 

pemanfaatan waktu luang dan seni budaya dan hak perlindungan 

(http://makola.malangkota.go.id). 
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Tabel 1.1 

Jumlah anak berumur 5-7 tahun berdasarkan wilayah, usia dan 

jenis kelamin Tahun 2012 

No  Kecamatan  4-6 tahun 7-12 

tahun 

13-15 

tahun 

16-18 

tahun 

1. Kedungkandang  9.194 18.835 9.347 9.290 

2. Sukun  8.783 17.650 9.017 9.320 

3. Klojen  3.966 8.312 4.500 6.241 

4. Blimbing  8.309 17.026 8.443 8.718 

5. Lowokwaru  6.917 14.031 7.311 11.428 

 Jumlah  37.169 75.854 38.618 44.997 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang 

 

 Permasalah anak di kota Malang masih saja menjadi suatu 

hambatan yang seharusnya dapat diatasi oleh pihak terkait seperti 

keluarga, sekolah, masyarakat, pihak kepolisian dan pemerintah kota 

Malang. Adapun masalah-masalah anak yang terjadi di kota Malang 

sebagai berikut, percobaan  penculikan yang dialami oleh warga kelurahan 

Arjosari kecamatan Blimbing , gizi buruk yang dialami oleh balita 

dibawah usia 5 tahun, kekerasan pada anak, anak jalanan. Dari 

permasalahan terkait anak yang ada di kota Malang memerlukan adanya 

suatu penyelesaian yang tepat sehingga kesejahteraan anak dan hak anak  

di kota Malang dapat dimiliki oleh setiap anak. 

Dalam pelaksanaannya, program Kota Layak Anak yang 

dijalankan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Malang tidak 

semuanya berjalan dengan lancar melainkan ada program yang masih 

berjalan dan belum mengetahui tingkat keberhasilannya. Di kota Malang 
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pada dasarnya setiap kelurahan sudah melakukan program Kota Layak  

Anak, akan tetapi pihak kelurahan masih belum menyadari bahwa program 

tersebut sudah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengetahui gambaran implementasi program Kota Layak anak dalam 

Pemenuhan Hak Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif yang ada di Kota 

Malang khususnya di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, 

karena di kelurahan tersebut sudah menjalankan beberapa program Kota 

Layak Anak untuk menjadikan kelurahan ramah anak dan di kelurahan 

Bumiayu terdapat lembaga pendidikan formal maupun non formal yang 

menjadi wadah pengasuhan alternatif. Peneliti  juga ingin mengetahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam 

program yang akan dilakukan maupun yang akan dilakukan di Kelurahan 

Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan 

masalah untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penelitian ini. 

Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi program Kota Layak anak dalam Pemenuhan 

Hak Lingkungan  Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif  di kelurahan 

Bumiayu? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi program Kota Layak anak dalam Pemenuhan Hak 

Lingkungan  Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif  di kelurahan 

Bumiayu? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi program Kota Layak anak dalam 

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif 

yang ada di kelurahan Bumiayu.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi program Kota Layak anak dalam Pemenuhan Hak 

Lingkungan Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif yang ada di 

kelurahan Bumiayu.  

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini memiliki 

manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru 

bagi disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama dalam hal 

penelitian yang terkait dengan proram Malang Kota Layak Anak 

dalam penerapan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian selanjutnya yang ada kesamaan tema maupun sejenis. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Kegunan teoritis ini diharapkan bisa menjadi acuan/refrensi bagi 

penelitian berikutnya dalam meneliti masalah yang mempunyai 



11 
 

kesamaan tema dengan penelitian ini, serta dapat mengembangkan 

wawasan pengetahuan baru bagi instansi pemerintahan, masyarakat 

dan keluarga terhadap pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif. 

3. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata 

tentang bentuk implementasi proram Malang Kota Layak Anak 

dalam penerapan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif di instansi pemerintah khususnya Kelurahan yang ada di 

Kota Malang. 

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi 

pemerintahan khususnya kelurahan yang ada di Kota Malang 

dalam menerapkan proram Malang Kota Layak Anak dalam 

penerapan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. 

c. Dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi penelitian 

berikutnya, baik pengetahuan secara akademis maupun secara 

praktis yang berkaitan dengan program Malang Kota Layak Anak 

dalam penerapan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebatas pada penjabaran 

rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Dalam penelitian ini 

dibatasi pada bentuk implementasi program Malang Kota Layak Anak 
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dalam penerapan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. 

Ruang lingkup yang akan peneliti teliti, sebagai berikut : 

1. Bentuk program Kota Layak anak dalam Pemenuhan Hak Keluarga  

dan Pengasuhan Alternatif apa sajakah yang sudah ada atau dilakukan 

di kelurahan Bumiayu.  

2.  Lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan 

anak. 

3. Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang mengarah pada hak 

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. 

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi 

proses Pemenuhan Hak Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif. 

5. Bentuk dukungan dari pihak Kelurahan Bumiayu dalam pemenuhan 

hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. 

6. Bentuk dukungan dari penggerak Kota Layak Anak di kelurahan 

Bumiayu dalam pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan 

alternatif. 


