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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik baik dalam bentuk program

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi disuatu wilayah tentu

mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan publik tersebut.

Hal ini sejalan dengan proses kebijakan kota layak anak yang dikeluarkan oleh

pemerintah Kota Batu yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan sebagai

kabupaten/kota kota layak anak. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat para

ahli terkait dengan pengertian kebijakan publik.

Menurut (Friedrich 1969: 80) kebijakan publik adalah serangkaian

tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha

untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari

kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan

melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari

definisi kebijakan menurut Friedrich. Bagaimanapun juga, kebijakan harus

menunjukan ‘apa yang sesungguhnya dikerjaka’ daripada ‘apa yang diusulkan

dalam beberapa kegiatan’pada suatu masalah.26

Sendangkan pendapat Eystone (1971:18) merumuskan bahwa kebijakan

publik ialah “the relationship of governmental unit to its environment” (antara

hubungan yang berlangsung di antara unit/ satuan pemerintah dengan

26Reisdian. Vol.1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Diambil dari http://download.portalgaruda.org. Pada tanggal
17 April 2018.
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lingkungannya). Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Wilson (2006: 154)

yang merumuskan kebijakan publik sebagai “the actions, objectives, and

pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail

to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or

does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan

pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/

sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-

penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau

tidak terjadi)).27

Sedangkan Thomas R. Dye (1978:1987: 1) yang menyatakan bahwa

kebijakan publik ialah “whatever governments choose to do or to” (pilihan

tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Dan

W.I. Jenkins (1978: 15) merumuskan kebijakan adalah “ a set of interrelated

decisions taken by a political actor or group of actors concering the selection of

goals and the means of achieving them within a specifed situation where these

actor to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh

seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan tujuan yang telah dipilih

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan

itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari

para aktor tersebut.28

Dengan demikian kebijakan publik merupakan kegiatan-kegiatan atau

usaha-usaha yang dilakukan oleh aktor-aktor maupun unit-unit pelaksana dan

27 Wahab Abdul. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta:Bumuaksara. Hal. 13
28 Ibid 14
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cara-cara yang dilakukan dalam menangani permasalahan atau tidak

menyelesaikan permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan

publik tersebut.

Dalam melaksanakan kebijakan publik tentu membutuhkan aktor dalam

pelaksaan kebijkan publik tersebut guna membantu pencapaian keberhasilan

tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut. Adapun aktor-aktor dalam kebijakan

publik menurut Howlett dan Ramesh (1995), aktor-aktor dalam kebijakan terdiri

atas lima kategori yaitu:

1. Aparatur yang terpilih (elected official);

2. Aparatur yang ditunjuk (appointed official);

3. Kelompok-kelompok kepentingan (interest group)

4. Organisasi-organisasi penelitian (research organization);

5. Media massa (mass media)29

1. Implementasi Kebijakan publik

Dalam melaksanakan suatu program tentu tidak akan berjalan tanpa

adanya implementasi atau pelaksanaan program tersebut. Yang dimana

implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk

melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan

pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. 30

29 Reisdian. Vol.1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Diambil dari http://download.portalgaruda.org. Pada tanggal
17 April 2018.
30 Santosa. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika
ADITAMA. Hal. 43
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Sedangkan kajian klasik Mazmanian & Sabatier (1983: 61)

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya

dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk printah-printah atau

keputusan-keputusa eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegaas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai

cara untuk mengatur proses implementasinya.31

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan keputusan politik

yang dikeluarkan berupa program kebijakan melalui peraturan maupun undang-

undang untuk menyelesaikan masalah yang ingin diatasi oleh pemerintah melalui

program yang dikeluarkan tersebut. Hal ini sesuai dengan implementasi program

KLA dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak yang mana hal

tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batu

melalui surat keputusan walikota terkait untuk menangani penanggulangan kasus

kekerasan terhadap anak.

Dalam menjawab suatu implementasi kebijakan publik memerlukan

sebuah model implementasi kebijakan dalam melihat apakah proses kebijakan

publik tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran ataupun tidak. Oleh

karena itu, peneliti ingin melihat model implementasi kebijakan dari beberapa ahli.

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) juga mengemukakan

pendekatan yang dikenal dengan implementation as a political and administrative

process. Menurut pandangan Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan

31Agustin. 2016. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 128
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publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya

tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dilihat dari dua hal berikut:32

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada

aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua

faktor, yaitu:

a. Impak atau efenya pada masyarakat secara individu dan

kelompok.

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok

sasaran dan perubahan yang terjadi.

Jadi implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Grindle dilihat dari

tercapai atau tidak tujuan yang dingin diraih. Implementasi program kota layak

anak di Kota Batu dilihat dari proses implementasi yang dilakukan oleh

pemerintah Kota Batu apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi rencana aksi

kebijakan tersebut hingga menjadi tujuan kebijakan mendapatkan pengrhargaan

KLA dan dampak apa yang telah dihasilkan dari program KLA Kota Batu

terhadap kepentingan anak di Kota Batu menunjukan penurunan dalam

mengahasilkan kebijakan tersebut serta membuat perubahan yang telah dihasilkan

dari penghargaan KLA terhadap kelompok anak yang rentan terhadap kekerasan

anak tersebut.

32 Agustin. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 142
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Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga

amat ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas content of policy

dan contecxt of policy (1980:5) yakni .33

1. Content of policy menurut Grindle adalah:

a. Intrest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Implementasi kebijakan tentu di dalamnya pasti terdapat pihak-pihak yang

memiliki kepentingan di dalanya. Implemntasi program kota layak anak (KLA)

di Kota Batu juga terdapat banyak pihak yang terlibat didalamnya dan tentu

memiliki kepentingan dalam program tersebut selain pemerintah dan LSM dunia

usaha juga dikut sertakan dalam pengimplementasian program KLA di Kota Batu.

b. Type of benefits (tipe manfaat)

Content of policy berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan

dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak

dilaksanakan.34 Pemerintah tentu dalam mengeluarkan suatu kebijakan baik dalam

bentuk kebijakan haruslah memiliki manfaat yang harus dihasilkan dari

dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Batu dalam menggeluarkan

kebijakan dalam implementasiannya tentu harus menghasilkan manfaat yang

akan diterima oleh anak-anak sebagai sebagai sasaran penerima kebijakan tersebut,

dalam hal ini terkait dengan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak.

c. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

33 Agustin. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 143
34 ibid
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Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.

Kebijakan yang dikeluarkan haruslah memiliki perubahan yang ingin dicapai

dari kebijakan tersebut melalui implementasi kebijakan. Hal ini juga harus

dilakukan oleh pemerintah Kota Batu terkait dengan program yang telah

diimplementasikan yaitu program kota layak anak, apakah program tersebut

telah memberikan perubahan terhadap lingkungan masyarakat di Kota Batu

terkait dengan kekerasan terhadap anak ataupun tidak memberikan perubahan

yang jelas.

d. Site of decision making (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting

dalam pelaksanaan suatu kebijakan.35 Dalam melaksanakan kebijakan tentu harus

memiliki payang hukum yang jelas dalam pelaksanaan implementasi kebijakn

tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu dalam pengimplementasian

program KLA memiliki dasar hukum yang mengatur yaitu mengacu pada Surat

Keputusan Walikota Batu Nomor. 180/275KEP/422.012/2014 tentang

pembentukan gugus tugas kota layak anak dan 180/66/KEP/422/012/2014 tentang

pembentukan tim pengurus tugas dan rencana aksi kota layak anak.

e. Program implemtor (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu

kebijkan.36 Menjalankan implementasi kebijakan tentu haruslah memerlukan aktor

yang kompeten dibidangnya agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Dalam

pelaksanaan implementasi program kota layak anak (KLA) yang mempunyai

35 ibid
36 Ibid.
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tugas dalam pelaksanaanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, sebagai ketua gugus tugas pelaksanaan

KLA di Kota Batu.

f. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan tentu haruslah didukung oleh sumber-sumber

daya yang memadai agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan

dengan baik. Implementasi program kota layak anak (KLA) tentu saja dalam

pelaksanaanya pun membutuhkan sumber-sumber daya yang memadai mulai dari

sumberdaya aparatur dan sumber daya finansial yang berasal dari pemerintah.

2. Context of policy menurut Grindle adalah:

a. Power, interest, and strategi of actor involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan,

kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.37 Hal-hal

tersebut harus diperhatikan menurut Grindle dalam suatu pelaksana kebijakan

termasuk dalam implementasi kebijakan program KLA. Apabila tidak

dilaksankan hal tersebut menurut Grindle maka akan jauh dari kata berhasil.

b. Institution and regim characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang

berkuasa)

Karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah lembaga

yang turut dalam mempengaruhi kebijakan. Yang dimana dalam pelaksanaan

37 Ibid.
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kebijakan tersebut haruslah sesuai dengan lembaga yang menanggani

permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan implementasi program KLA yang

dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan KB dan dibantu oleh LSM yang bergerak dibidang

perlindungan anak.

c. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana)

Dalam permasalahan program KLA harus membutuhkan kepatuhan dan

respon yang baik dari pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah respon terhadap

permasalahan anak yaitu kekerasan terhadap anak. Apabila pemerintah merepon

dengan baik permasalahan-permasalahan anak di Kota Batu maka dipastikan

permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil

yang baik.

Dalam menjawab dan melaksanakan Implementasi menurut Van Meter & Van

Horn (1975:65) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan model

Donald Van Metter & Carl Van Horn adalah model pendekatan top down yang

dirumuskan dengan istilah a model of policy implementation. Proses implementasi

ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan

yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi
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kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai

variabel.38

Pendapat yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Hron ini sejalan

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu dimulai dari:

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear

dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada

enam variabel, menurut Van Meter & Van Horn yang mempengaruhi kinerja

implementasi kebijakan publik: 39

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-

dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan

atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di

tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan hingga titik yang dapat dikatakan

berhasil.

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik tentu yang harus

dipikirkan pertama kali adalah ukuran dan tujuan kebijakan, permasalahan apa

yang ingin diselesaikan dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut dan untuk apa

kebijakan itu dikeluarkan. Hal ini tentu sesuai dengan implementasi kebijakan

kota layak anak di Kota Batu yang mana dalam melakukan proses implementasi

kebijakan yang dipikirkan adalah ukuran dan tujuan kebijakan kota layak anak

38Agustin. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 133
39Agustin. 2016. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 128 &133
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tersebut. Yang mana ukuran kebijakan KLA di Kota Batu adalah untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di Kota Batu salah satunya sesuai

dengan judul peneliti adalah terkait dengan implementasi program kota layak anak

dalam penanggulangan kasus kekerasan pada anak di Kota Batu. Langkah apa

yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam penenganan kasus kekerasan

terhadap anak.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan

sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia sumber-sumber daya lain yang

perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

Implementasi kebijakan publik tentu tidak akan berjalan dengan baik

apabila tidak tersedianya sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya

finansial dan waktu, sebab kebijakan tersebut tidak akan berjalan apabila tidak

adanya sumber daya tersebut. Dalam implementasi kota layak anak di Kota Batu

pun memerlukan sumber daya dalam mewujudkan KLA. Seperti sumber daya

aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengimplementasian

KLA dan sumber daya finansial yang membiayai program yang dijalankan

tersebut seperti APBN ataupun APBD maupun waktu yang telah ditetapkan agar

pengimplementasian program kota layak anak dalam penggulangan kasus

kekerasan terhadap anak dapat terselesaikan dengan baik.
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Program yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan berjalan apabila

tidak adanya sumber daya manusia, finansial dan sumber daya waktu, sama

halnya dengan program kota layak anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota

Batu tidak akan berjalaan apabila tidak adanya aktor pelaksana kebijakan, sumber

pendanaan dan waktu.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan pubik. Hal

ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat

banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen

pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk

merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu

haruslah berkarakteristik tegas, keras dan ketat melaksanakan aturan sesuai

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas

wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak

menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan,

maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Dalam implementasi program kota layak anak (KLA) dalam

penangulangan kasus kekerasan pada anak di Kota Batu memiliki agen pelaksana

dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Aktor atau agen pelaksana

organisasi formal yang terlibat adalah Dinas Permberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu dan agen

pelaksana informal seperti LSM yang bergerk dibidang perlindungan anak dalam
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mengatasi dan menangani permasalahan kekerasan anak tersebut. Dengan

keterlibatan lembaga formal dan informal dalam melaksanakan implementasi

program kota layak anak dalam penaggulangan kasus kekerasan terhadap anak di

Kota Batu ini diharapkan dapat menurunkan tinggkat kekerasan terhadap anak di

Kota Batu.

4. Sikap atau kecendrungan (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan

permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator

laksanakan dalah kebijkan ‘dari atas’ (top down) yang sangat mungkin para

pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu

menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin

selesaikan.

Sikap kecendrungan pemerintah sebagai implementator kota layak anak di

Kota Batu termasuk apakah permasalahan yang dibutuhkan masyarakat ataupun

tidak dibutuhkan oleh masyarakat dalam penganggulangan kekerasan terhadap

anak di Kota Batu dalam mewujudkan Kota Batu sebgai kota yang menyandang

kota layak anak. Termasuk sikap yang dikeluarkan oleh masyarakat Kota Batu

terkait dengan kebijakan permasalahan penganganan kasus kekerasan terhadap

anak menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi program KLA dalam

penganggulangan kasus kekerasan apakah kebijakan tersebut diterima dengan
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baik ataupun tidak diterima dengan baik, sebab sebagian besar suatu kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mengetahui kondisi atau kebutuhan

masarakat karena kebijakan yang berasal dari atas atau bersifat top down.

5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan

komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi,

maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula

sebaliknya.

Implementasi program kota layak anak dalam penaggulangan kasus

kekerasan terhadap anak memerlukan komikasi yang baik antar organisasi

pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, LSM perlindungan anak dan forum anak

sebagai wadah anak dalam menyampaikan pendapat. Apabila semua organisasi

agen pelaksana dapat berkomunikasi dengan baik maka implementasi kebijakan

KLA di Kota Batu dapat berjalan dengan baik dan tepat sasara sesuai dengan

tujuan implentasi tersebut. Sebaliknya apabila aktor pelaksana tidak menjalankan

komukasi dengan baik, maka bisa jadi implementasi kebijakan gagal karena tidak

adanya komukasi yang baik.

6. Lingkungan ekonomi, sosia, dan politik

Terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik

dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah

sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik



32

yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk sosial, ekonomi, dan

politik. Dan lingungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk

mengimplementasian kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi

lingkungan eksternal.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kota Batu juga sangat memengang

peranan penting dalam keberhasilan implementasi kota layak anak dan kondisi

eksternal yang tidak kondiusif seperti hambatan-hambatan yang diluar jangkauan

kewenangan agen pelaksana saat implementasi program KLA dalam

penangulangan kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dapat dikendalikan.

Enam variabel yang dijelaskan diatas merupakan variabel-variabel penting

yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik menurut Van

Metter dan Van Horon. Hal ini juga digunakan peneliti untuk dapat melihat

pengaruh kinerja implementasi kebijakan kota layak anak dalam penanggulangan

kasus kekerasan terhadap anak dalam pengaruh model implementasi Van Horn ini.

2. Kota Layak Anak

a. Konsep Kota Layak Anak

Gagasan kota ramah anak (KRA) diawali dengan penelitian mengenai

“children’s perception of the environment” oleh Kevin Lynch di 4 kota yaitu

Melbourne, Wasana, Salta dan Mexico city pada tahun 1971-1975. Hasil

penelitian menunjukan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah

yang mempunyai kominiti yang kuat secara fisik dan sosial; komoniti yang

mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak;
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dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan

menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam

rangka program growing up in cities (GUIC) tumbuh kembang diperkotaan yang

disponsori oleh UNESCO.40

Mengutip dari “Buku pedoman pelaksanaan KLA, KNPP:2008.”, konsep

kabupaten/ kota layak anak dideskripsikan sebagai pembangunan kabupaten/ kota

yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan

dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh

(holistik) dan berkelanjutan (sustanable) melalui pengarusutamaan hak anak

(PUHA). Disamping itu, tujuan KLA adalah untuk mempercepat pemenuhan hak

anak di wilayah kabupaten/ kota. KLA perlu terus dikembangkan, karena: (a)

jumlah anak sepertiga dari total penduduk; dan (b) selama ini pembangunan anak

masih dilakukan secara persial, segmentatif dan sektoral, dan belum mendapatkan

prioritas.41

Model atau konsep kota layak anak dikembangkan dengan pertimbangan

bahwa 43,24 persen anak indonesia tinggal di perkotaan (UNICEF, 2007) dengan

pertumbuhan sekitar 4,4 persen diperkirakan pada tahun 2025, sekitar 60 persen

anak indonesia tinggal di kota.42 Di indonesia, konsep ini diartikan sebagai

kabupaten/kota layak anak. Konsep ini dikembangkan dan dilaksanakan oleh

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dirumuskan

40 Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI. 2016. Diambil dari
www.kemenpppa.go.id. Pada tanggal 18 April 2018.
41 Reisdian. Vol.1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Diambil dari http://download.portalgaruda.org. Pada tanggal
18 April 2018.
42 Widianto & Rijanta, “Lingkungan. 2012. Lingkungan Kota Layak Anak (Child Frendly City)
diambil dari http://download.portalgaruda.org. Pada tanggal 20 April 2018
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melalui Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.

11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak.

Kota layak anak adalah kabupaten/kota layak anak yang mempunyai

sistem pengembangan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumber daya pemerinrah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk

menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.43

Prinsip dalam pengembangan kota layak anak yaitu:44

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
d. Tata pemerintahan yang baik

Tujuan dari inisiatif KLA adalah untuk mengintergrasikan hk-hak anak ke

dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan kebijakan

kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan mengintegrasikan

sumber daya manusia, keuangan, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang

memenihi hal-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 pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan

43 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Bahan Advokasi Kebijakan
KLA. Diakses dari www.kemenpppa.go.id . pada tanggal 10 April 2018
44 Ibid.
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perlindungan anak; dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan

pemerintah kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.

b. Kriteria Kota Layak Anak

Dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Maka perlunya

pemerintah dalam memperhatikan dan menjamin hak setiap anak sebagai

warga kota seperti mewujudkan:

a. Keputusannya mempengaruhi kotanya;
b. Dapat mengintegrasikan pendapatnya mengenai kota yang mereka

inginkan;
c. Dapat berperan serta dalam kehidupan dalam kehidupan keluarga,komuniti,

dan sosial;
d. Dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
e. Dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan

sanitasi yang baik;
f. Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelentaraan;
g. Merasa aman berjalan di jalan;
h. Dapat bertemu dan bermain dengan temannya;
i. Hidup di lingkungan yang bebas polusi;
j. Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan
k. Secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan

suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.45

Dengan adanya keriteria-kriteria kota layak anak, pemerintah dapat

mewujudkan dan melaksanakan dengan memperhatikan hal tersebut serta

memperhatiakan indikator lainnya dan perlu memperhatikan kebutuhan lain yang

dibutuhkan anak di kota tersebut. Sebab kebutuhan anak disetiap kota dapat

berbeda-beda.

c. Indikator Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus

45 Patilima. 2017. Kota Layak Anak. Diambil dari http://www.kla.id/kota-layak-anak/. Pada
tanggal 20 April 2018
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Indikator kota layak anak (KLA) dibuat dalam rangka sebagai pedoman

dalam mengatur dan mewujudkan kabupaten/kota menjadi kota layak anak.

Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan dalam

mewujudkan KLA terdapat 31 indikaor yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota

tersebut. Indikator tersebut dibuat berdasarkan undang-undang dan kebutuhan

anak dalam suatu kota. Di dalam indikator tersebut terdapat terdpat lima klaster

yang harus dipenuhi yaitu:

a. Klaster hak sipil dan kebebasan
b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
e. Klaster perlindungan khusus

Dari 5 klaster tersebut peneliti mengambil fokus pada klaster perlindungan

khusus yaitu terkait dengan anak korban kekerasan yang terlayani dan anak

korban ponografi yang terlayani diantaranya adanya unit pelayanan terpadu yang

selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang

menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban

kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya suatu pusat informasi

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan memperkuat mekanisme

koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-

kasus kekerasan.46 Dalam mewujudkan kota layak anak khususnya pada klaster

perlindungan khusus, maka anak-anak yang menjadi koban kekerasan dan

pornografi harus terlayanai dengan adalnya akses terhadap penyediaan fasilitas

fasilitator dalam menanggani masalah anak tersebut.

46 Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 6 tahun 2015 Tentang
Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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3. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan

penelitian. Adapun bentuk penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan

peneliti dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian (Rumtianing: 2014) yang berjudul kota layak anak dalam

perspektif perlindungan anak kebijakan perlindungan anak di Kabupaten

Ponorogo mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Ponorogo adalah dengan membentuk Kantor Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) oleh Pemkab Ponorogo dan Polres

Ponorogo membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dasar

dibentuknya kebijakan tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.47

Perlindungan anak yang dilakukan secara responsive, diantaranya dengan

membentuk forum tilik sekolah, pembangunan taman kota, jaminan kesehatan

ataupun pendidikan khusus anak. Dan Polres Ponorogo melakukan beberapa

kegiatan, pertama dengan mewujudkan keadilan restorratif yaitu suatu

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain. Kedua melakukan upaya diversi yaitu pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

pidana. Perlindungan terhadap korban dan pelaku dalam kriminalitas anak

dilakukan dengan cara: (a) dipisahkan dari orang dewasa, (b) memperoleh bantuan

hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, (d) penyediaan ruang

47 Rumtianing. 2014. Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan anak. Diambil dari
http://download.portalgaruda.org. Pada tanggal 13 Maret 2018.
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pelayanan khsus bagi anak, (e) melakukan penangganan secara medis, (f)

melakukan penanganan secara psikis/mental, (g) melakukan penangganan secara

hukum. Dan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di

Kabupaten Ponorogo adalah belum adanya sinergi yang kuat antar lembaga/

instansi/ departemen terkait terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak

sebagai pelaku maupun korban.48

Penelitian yang sejalan dengan pengembangan KLA yaitu penelitian

(Utami: 2014) taman cerdas sebagai simbolisasi kota layak anak di Surakarta

mengungkap bahwa fungsi taman cerdas sebagai upaya untuk memenuhi hak

kreasi dan rekreasi anak masih belum tercapai. Masih banyak keinginan kreatif

anak yang belum terakomodirseperti keinginan anak untuk mengadakan kegiatan

menggambar, mewarnai, menari dan olahraga yang belum diwadahi taman cerdas.

Kebutuhan rekreasipun seringkali tidak terpenuhi karena jam buka taman cerdas

yang sangat minim yaitu 3 jam perhari, bahkan tidak jarang ditemukan taman

cerdas tidak buka di hari kerja. Selain itu sasaran taman cerdas yang diutamakan

untuk anak-anak yang termarginalkan juga belum tercapai. Selama ini taman

cerdas hanya diakses oleh anak-anak sekolah saja, sedangkan anak yang

termaginalkan belum ditemukan mereka menggunakan fasilitas dan terlibat dalam

kegiatandi taman cerdas, misalnya anak-anak pengamen dan penyandang difabel.

Simpulan dari prnrlitian ini sesuai dengan konsep hiperrealitas yang dirumuskan

oleh Jean Baudrilardbahwa keberadaan taman cerdas hanya digunakansebagai

simbol/penanda yang mengkomunikasikan kepada publik bahwa Surakarta telah

48 ibid
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menjadi kota layak anak. Akan tetapi penanda ini bukan cerminan makna

realitas.49

Penelitian lain yang terkait dengan KLA yaitu pemenuhan hak partisipasi

anak melalui forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota

Bandung (Rizk dkki: vol. 5) yang mengatakan bahwa pada pelaksanaannya masih

banyak orang dewasa pada tataran pemerintah Kota Bandung, khususnya yang

membawahi bidang perlindungan anak, belum paham mengenai partisipasi anak

dan peran forum anak (FOKAB) dalam pembngunan kota layak anak di Kota

Bandung. Bahkan diantaranya masih bekerja dengan etika yang kurang ramah

terhadap anak sehingga saat ini anak belum banyak terlibat dalam pengambilan

keputusan perencanaan pembangunan Kota Bandung. FOKAB masih menemui

kendala sulitnya mengakomodir suara-suara anak di Bandung. Aspirasi anak

belum menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Bandung karena legendaris

FOKAB melalui Surat Keputusan (SK) Walikota hingga saat ini pun belum

terealisasikan. Partisipasi anak di Kota Bandung masih dalam tahapan untuk

pemberian informasi dalam musyawarah perencanaan pembanguna, bahkan ada

juga indikasi manipulasi untuk memenuhi persyaratan atau indikator keberhasilan

dari kebijakan kota layak anak. Selain itu, belumbanyak fasilitator anak yang

paham dan terlatih mengenai konvensi hak anak dan peraturan lainya yang terkait

anak dalam dalam memfasilitasi FOKAB menjalankan perannya sebagai

perwakilan anak di Kota Bandung sehingga usulan-usulan pembangunan maupun

49 Utami Riani. 2014. Taman Cerdas Sebagai Simbolisasi Kota Layak Anak Di Surakarta. Diambil
dari http://download.portalgaruda.org pada tanggal 14 April 2018
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program dari FOKAB belum dapat disalurkan dengan baik ke pemerintah Kota

Bandung.50

Dalam penelitian (Reisdian: vol. 1) implementasi kebijakan

pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak di

Kabupaten Jombang mengunggkapkan bahawa peneliti masih melihat pendekatan

yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih

dirasakan lambat dan masih ada kegagalan. Implementasi kebijakan

pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang mempunyai standar implementasi

yang mengacu atas indikator implementasinya. Adanya strategi yang dapat

dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi

kebijakan adalah Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPPKB) dibantu dengan organisasi-organisasi terkait. Namun, masih kurangnya

dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan

berkelanjutan, daan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap

jalannya implementasi.51

4.Posisi Penelitian

Dari penelitian terdahulu diatas dapat ditarik keterkaitan dari penelitian-

penelitian diatas mulai dari kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak

kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo, taman cerdas sebagai

simbolisasi kota layak anak di Surakarta, pemenuhan hak partisipasi anak melalui

forum anak dalam implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Bandung, dan

50 Rizki dkk. Vol. 5. Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi
Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Diambil dari http://download.portalgaruda.org.
Diakses pada tanggal 16 April 2018.
51 Reisdian. Vol.1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka
Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Diambil dari http://download.portalgaruda.org. Pada tanggal
17 April 2018
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implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan

kabupaten layak anak di Kabupaten Jombang. Semua program yang dilakukan

oleh pemerintah di kota-kota tersebut sebagai usaha perwujudaan KLA melalui

program yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan fokus penelitian terdahulu

diatas.

Sejalan dengan hal tersebut peneliti melihat bagaimana penanggulangan

kasus kekerasan terhadap anak dalam rangka penanggulangan kasus kekerasan

terhadap anak dalam rangka mewujudkan suatu kota sebagai Kota Layak Anak

sebagai batasan penelitian peneliti. Untuk itu penlitian peneliti sejalan dengan

penelitian terdahulu dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) namun

fokus dan batasan penlitian terdahulu yang berbeda dan perspektif penelitian yang

juga berbeda. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan bacaan dan

bahan acuan dalam melakukan penelitian skripsi ini.


	



