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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penuyusunan serta pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari  

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, adapun peneliti terdahulu 

membahas tema yang sama dengan fokus penelitian yang berbeda diantara 

beberapa penelitian terdahulu yang di ambil sebagai salah satu tambahan refrensi 

penulis yaitu ; 

Tabel 2. 1 

Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tujuan Hasil 

1 Reni Bandari 

Abdi tahun 

2014 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengembangan 

Kabupaten atau Kota 

Layak Anak di Kota 

Tangerang Selatan 

Skripsi ini 

menjelaskan 

mengenai 

implementasi 

kebijakan 

pengembangan 

Kabupaten atau 

Kota Layak 

Anak di Kota 

Tangerang 

Selatan 

Pengembangan 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak di 

Kota Tangerang 

Selatan masih 

belum optimal 

karena masih 

terdapat anak 

yang hak 

sipilnya belum 

terpenuhi 

2 Hamdi 

Patilima tahun 

2018 

Kabupaten Kota 

Layak Anak 

Penelitian ini 

berfokus pada 

pentingnya 

Kota Layak 

Anak (KLA) 

serta faktor-

faktor apa saja 

yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan 

Kota Layak 

Anak (KLA) 

Pencapaian 

pengembangan 

Kabupaten/Kota 

Layak Anak di 

Indonesia 

masihlah belum 

merata dan 

berbagai 

kendala pun 

masih tetap ada 

terutama di 

beberapa 

kabupaten dan 

kota tertinggal. 
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No Peneliti Judul Tujuan Hasil 

3 Devi Ayu 

Rizki, Sri 

Sulastri, dan 

Maulana Irfan 

tahun 2016. 

Hak Partisipasi Anak 

Melalui Forum Anak 

dalam Implementasi 

Kebijakan Kota 

Layak Anak di Kota 

Bandun(studi kasus 

Forum Komunikasi 

Anak bandung) 

Penelitian ini 

menjelaskan 

mengenai 

pelaksanaan 

pemenuhan hak 

partisipasi anak 

dalam 

implementasi 

kebijakan Kota 

Layak Anak di 

kota Bandung. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pelaksanaan 

Kota Layak 

Anak belum 

sepenuhnya 

optimal  serta 

dalam bidang 

perlindungan 

anak belum 

paham 

mengenai 

partisipasi anak 

dan peran 

forum anak 

dalam 

pembangunan 

Kota Layak 

Anak di Kota 

Bandung. 

4 Aknes Intan 

Putri tahun 

2018 

Implementasi kota 

layak  anak berbasis 

partisipasi 

masyarakat dalam 

upaya pencegahan 

kekerasan anak di 

kabupaten nganjuk 

 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang 

implementasi 

Kota layak 

dalam 

menanggapi 

isu-isu 

kekerasan anak 

yang sedang 

terjadi di 

kabupaten 

Nganjuk 

Target 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

secara langsung 

bagaimana 

pelaksanaan 

Kota Layak 

Anak di 

Kabupaten 

Nganjuk, serta 

bagimana upaya 

pemerintah 

Kabupaten 

Nganjuk dalam 

menangani 

kasus kekerasan 

anak yang 

terjadi beberapa 

tahun terakhir 

di Kabupaten 

Nganjuk 

 



11 

 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Bandari Abdi tahun 2014 tentang 

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak di 

Kota Tangerang Selatan
3
. Penelitian tersebut lebih berfokus pada 

pelaksanaan Kota Layak Anak mengenai pemenuhan hak sipil anak yaitu 

terdapat banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran khususnya anak 

yang berasal dari keluarga yang perekonomiannya tergolong miskin, serta 

bagaimana pelaksanaan program Kota Layak Anak dalam menanggapi kasus 

Kekerasan dalam lingkungan keluarga. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pengembangan Kota Layak Anak masih minim dalam 

mensosialisasikan program tersebut terhadap masyarakat selain itu 

pemerintah Kabupaten/Kota belum menjadikan pengembangan Kota Layak 

Anak sebagai prioritas program daerah, dengan alasan masih banyak 

program-program daerah lainnya yang dilaksanakan untuk perbaikan daerah, 

dalam pemenuhan hak sipil anak menjadi salah satu instrumen dari klaster 

pengembangan Kota Layak Anak yang perlu ditinjau ulang kembali dalam 

proses pelaksanaanya, karena lemahnya sosialisasi mengenai pemenuhan hak 

sipil anak berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

prosedur pembuatan akta kelahiran. Teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah yang sistematis 

dimuali dari pengumpulan data,transkrip data,pembuatan koding, kategorisasi 

data, penyimpulan sementara,triangulansi serta penyimpulan akhir. 

                                                           
3
 Abdi, Reni Bandari.2014. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) Di Kota Tangerang Selatan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa.Banten. 
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid Patilima pada tahun 2018 tentang 

Kabupaten Kota Layak Anak
4
  . Dalam penelitian tersebut Hamid Patilima 

lebih berfokus pada pentingnya Kota Layak Anak (KLA) serta faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA). 

Penelitian tersebut menjelaskan pentingnya penyelenggaran sebuah kota yang 

dapat menjamin hak-hak anak, sehingga anak memiliki hak mengeluarkan 

pendapat mengenai keputusan-keputusan yang menyangkut proses 

pembangunan di daerahnya serta mempunyai hak berperan aktif dalam 

kehidupan keluarga, komunitas, maupun sosial dan anak mempunyai hak 

dasar yang wajib dipenuhi . Hasil pencapain KLA menurut peneliti masihlah 

belum merata dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama dibeberapa 

kabupaten dan kota tertinggal. Faktor yang paling banyak dijumpai dalam 

pelaksanaan KLA adalah ;  Keluarga, dimana keluarga mempunyai peran 

penting mengenai terpenuhinya hak dasar anak dan persoalan lain yang paling 

sering terjadi adalah faktor kemisinan yang merupakan salah kendala terbesar 

dalam pelaksanakan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak-hak anak.  

c. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana 

Irfan tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum 

Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandun(studi 

kasus Forum Komunikasi Anak bandung)
5
. Penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti menjelaskan mengenai 

pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak dalam implementasi kebijakan 

                                                           
4
 Patilima, H. (2018). Kabupaten Kota Layak Anak. Jurnal Kriminologi Indonesia, 13(1). 

5
 Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. 2016. Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum 

Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. SHARE: Social Work 

Journal, 5(1). 
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Kota Layak Anak di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 

Kota Bandung sudah mulai melibatkan perwakilan anak dari Forum Anak untuk 

menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), akan tetapi dalam pelaksanaannya 

masih banyak orang dewasa pada tataran pemerintah Kabupaten Kota Bandung, 

khususnya dalam bidang perlindungan anak belum paham mengenai partisipasi 

anak dan peran forum anak dalam pembangunan 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.
6
 

 Dari referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan dengan adanya 

pelaksanaan program Kota Layak Anak sangat membawa dampak positif bagi 

masyarakat, dimana masyarakat mengerti akan hak dasar anak yang perlu 

dipenuhi, Selain itu dengan adanya Kota Layak Anak diharapkan masyarakat 

lebih mendukung pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan untuk 

kepentingan Hak Anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak ,khususnya 

dalam upaya perlindungan anak dalam upaya pencegahan kekerasan anak seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 58 ayat 1) yang 

menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak 

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut".Kota 

Layak Anak yang telah terlaksana dapat menjadi salah satu upaya pemerintah 

daerah mengidentifikasi persoalan anak yang selama ini terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Karena selama ini, anak cenderung lebih berperan sebagai objek 

                                                           
6
 Ibid.,hlm 11 
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program dan belum sepenuhnya diposisikan sebagai subyek yang memiliki 

kesadaran bersama dalam menjalankan aktivitas pembangunan, dampaknya anak 

belum dapat secara penuh menikmati hak-hak dasar yang dimilikinya
7
.  

 

B. Konsep Pelaksanaan Program Kota Layak Anak dalam Upaya 

Pencegahan Kekerasan Anak 

1. Pengertian Implementasi 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah program 

yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan diangggap sudah sempurna. Menurut Nurudin Usman, 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan
8
. Guntur Setiawan 

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif
9
. 

 Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

kata implementasi mengacu pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat 

para ahli diatas dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang telah 

terencana, bukan hanya sekedar suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-

sungguh sesuai dengan acuan norma-norma serta peraturan-peraturan tertentu 

untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak 

                                                           
7
 Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. 2016. Analisis Pemenuhan Hak Dasar 

Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jurnal Ilmu 

Sosial Mamangan, hal 41. 
8
 Nurudin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 70. 

9
 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 

hal39 
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berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. 

Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau 

aktivitas bary dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 

perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

2. Pengertian Kota Layak Anak 

 2.1 Tujuan Kota Layak Anak 

 Kota Layak anak adalah Kota yang mempunyai  sistem  pembangunan 

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun pertimbangan yang digunakan 

untuk mewujudkan Kota Layak Anak adalah sebagai berikut: 

1. Anak merupakan investasi sumber daya manusia di masa depan sekaligus 

sebagai penerus bangsa. 

2. Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama, 

dengan kata lain pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu 

kewajiban asasi tiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada 

setiap anggota masyarakat. 

3. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai perlindungan anak 

serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap 

anggota masyarakat dan aparat pemerintahan untuk ikut serta dalam kegiatan 

perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak 

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Sedangkan tujuan diadakan Kota Layak Anak adalah membangun inisiatif 

pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi 

Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dari kerangka hukum ke 

dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: 

kebijakan,program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan 

hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten,kota
10

 

 

2.2 Indikator Kota Layak Anak 

Dalam Permen PP & PA No 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa indikator 

Kota Layak Anak meliputi : penguatan kelembagaan serta pemenuhan kebutuhan 

berdasarkan klaster hak anak. Dalam pelaksanaannya program Kota Layak Anak 

harus sesuai dengan 5 Klaster yang terdapat dalam Hak Anak (sesuai dengan 

Konvensi Hak Anak) ; 

1. Hak sipil dan kebebasan yang meliputi : 

a. Keberadaan Anak yang teregritasi dan memiliki kutipan Akta  Kelahiran 

b. Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak 

c. Adanya kelompok anak maupun Forum Anak yang dibentuk di 

wilayah kecamatan 

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi : 

a. Kondisi usia perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun; 

b. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka 

pengasuhan dan perawatan anak 

c. Tersediaya lembaga kesejahteraan anak 

                                                           
10

 Abdi,Reni Bandari.2014. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) Di Kota Tangerang Selatan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa.Banten.hal 50 
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3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 

a. Persalinan di fakes dan pravelensi Gizi 

b. Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak 

c. Ketersediaan akses bersih pada rumah tangga 

4. Pendidikan, pemanfaatan waktut luang, dan kegiatan budaya meliputi : 

a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini 

b. Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun 

c. Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana 

program anak dari dan ke sekolah yang aman bagi anak. 

d. Ketersediaan fasilitas untuk kegeiatan kreatif dan rekreatif yang ramah 

anak, di luar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak  

5. Perlindungan Khusus 

a. Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan 

memperoleh layanan 

b. Presentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang 

diselesaikan dengan pendekatan restoratif (Restorative Justice) 

c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan 

kepentingan anak. 
11

 

Selain itu untuk mempercepat terwujudnya pengembangan Kota Layak Anak 

(KLA), KPP (Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan) menjadikan model KLA 

ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak 

dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan KLA yaitu 

(Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2006) ; 

                                                           
11

 Petunjuk Teknis Pengisian Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(www.kla.id/permen-12-thn-2011-indikator-KLA.pdf, diakses 20 Desember 2018) 
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1. Kesehatan 

2. Pendidikan 

3. Sosial 

4. Hak Sipil dan Partisipasi 

5. Perlindungan Hukum 

6. Perlindungan Ketenagakerjaan 

7. Infrakstruktur  

 

2.3 Tahap Pendekatan dan Pengembangan Kota Layak Anak  

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia pengembangan KLA dapat dilakukan 

melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu 
12

: 

a. Pendekatan bottom up  

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk 

kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak yang kemudian 

inisiatif tersebut dikembangkan lebih besar lagi untuk mewujudkan 

"Desa/Keluarah Layak Anak". Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan 

inilah dapat menorong terwujudnya sebuah " Kecamatan Layak Anak" yang pada 

akhirnya kumpulan dari kecamatan tersebut digunakan untuk merealisasikan 

terwujudnya Kota Layak Anak 

b. Pendekatan top-down 

Pendekatan top-down dimuali dari inisiasi pemerintah di tingkat nasional 

dengan melakukan fasilitas,sosialisasi,advokasi atau dapat berupa pembentukan 

                                                           
12

 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 
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sample contoh mengenai KLA, yang kemudian sample tersebut dijadikan acuan 

pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota di Indonesia 

c. Pendekatan Kombinasi 

Pendekatan kombinasi merupakan pendekatan menggunakan cara bottom 

up/ top-bottom  untuk tujuan penyelenggaran KLA yang ideal. 

 

3. Konsep Anak  

3.1 Pengertian Anak 

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor.23 

Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).Dalam 

pandangan visioner, anak merupakan indikator penentu keberhasilan suatu bangsa 

di masa depan. Keberhasilan pembangunan moral anak akan menjadi penentu 

sumber daya manusia di masa depan, serta anak merupakan generasi penerus 

bangsa sehingga harus dipersiapkan serta diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh 

dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan 

sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas di masa depan. Oleh karena itu 

upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan 

hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya
13

.  

 

 

                                                           
13

 Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang 

Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV.Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal 

Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 5. (Diakses 9 Desember 2018)  
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3.2 Hak Anak 

Hak Anak adalah hak asasi yang manusia serta dalam arti kata harus 

mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang 

baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh
14

. 

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi 

kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak 

atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak 

asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau 

mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya
15

. Dalam 

Undang-Undang  No. 4 Tahun 1979 tentang Hak-Hak Anak atas kesejahteraan 

anak, yaitu : 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. 2) Hak 

atas pelayanan. 3)Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 4) Hak atas 

perlindungan lingkungan hidup 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama. 6) Hak 

untuk memperoleh asuhan.7) Hak untuk memperoleh bantuan. 8) Hak diberi 

pelayanan dan asuhan. 9) Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.10) Hak 

untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. 

 

4. Kesejahteraan Anak  

4.1 Konsep Kesejahteraan 

Kesejahteraan pada dasarnya memiliki sebuah definisi serta cakupan yang 

sangat luas, secara pandangan umum kesejahteraan seringkali diartikan sebagai 

terpenuhinya segala kebutuhan hidup dan kehidupan. Pengertian kesejateraan 

                                                           
14

 Abdussalam,H.R., dan Adri Desasfuryanto.2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : PTIK. 

hlm 13 
15

 Ibid., hlm 12  
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sosial menurut Edi Suharto memiliki konsepsi yang merujuk pada : (a) Kondisi 

statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

jasmani, rohaniah dan sosial, (b) Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan-

kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis, (c) Intuisi, 

arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan 

berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan 

sosial dan atau pelayanan sosial
16

. 

Pada dasarnya kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang 

dapat digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan yang terdiri dari 

kehidupan material serta spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek 

sebagai fokus utama, tetapi lebih mencoba mengupayakan mendapatkan 

sebuah titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah 

terciptanya keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun 

keseimbangan antara aspek material dan spiritual. 

 

4.2 Kesejahteraan dan Hak-Hak Anak 

 Seorang anak adalah sebuah pribadi yang unik. Meski secara fisik dan 

kejiwaan serta sosial mereka masih dalam tahap perkembangan, namun sebagai 

manusia mereka mempunyai hak dan kebutuhan bagi keberlangsungan hidup dan 

kesejahteraan mereka. Namun persoalan kesejahteraan anak umumnya hanya 

ditempatkan sebagai isu sekunder dan otomatis akan ikut terselesaikan tatkala 

kondisi perekonomian membaik dan pertikaian tidak lagi merebak di berbagai 

wilayah dengan dalih bahwa kondisi keuangan negara sedang sulit, maka yang 

                                                           
16

 Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika 

Aditama, 2005,hlm. 25. 

 



22 

 

namanya alokasi pendidikan untuk anak dan kesejahteraanya seperti sah 

diturunkan dari plafon tahun sebelumnya .
17

  

 Dalam UU No 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat 1, kesejahteraan sosial ialah Kesejahteraan 

Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

 Untuk peningkatan taraf hidup kesejahteraan anak-anak tercapai dengan baik 

dan usaha-usaha dalam pemenuhan kebutuhan pokok anak akan terwujud, jika 

masyarakat beserta pemerintah dan swasta memperhatikan dan melaksanakan hak-hak 

anak, anak tidak akan kehilangan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Adapaun 

KHA (Konvensi Hak Anak) secara lengkap memuat 31 Hak-Hak Anak yang dipilah 

kedalam 5 hak dasar yaitu : (a) Hak dan Kebebasan Sipil, (b) Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Pengganti, (c) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, (d) Pendidikan, waktu 

luang dan kegiatan budaya, (e) perlidungan khusus. 

 

5. Perlindungan Anak 

Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 

menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
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masyarakat dan negera (pasal 52 ayat 1 ).Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang 

mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
18

 Perlindungan Anak adalah 

suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling 

mempengaruhi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui ada dan terjadinya anak suatu 

perlindungan anak yang baik ataupun buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus 

memprihatikan fenomena yang tepat serta mempunyai peran penting dalam kegiatan 

perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 

pasal 3). Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus 

mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah 

perlindungan anak. 

b. Perlindungan Anak "harus dilakukan bersama" antara setiap warga negara, 

anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi 

kepentingan bersama. 
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c. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan 

perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat 

antarpartisipan yang bersangkutan. 

d. Perlu diteliti faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung 

kegiatan perlindungan anak. 

e. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan 

anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. 

f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam 

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta kegiatan  

perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang 

bersangkutan. 

 

6. Pengertian Kekerasan Anak 

 Secara teoritis kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat didefinisikan 

sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan 

oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak 

yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap 

kesehatan dan kesejahteraan anak 
19

.Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari 

yang tergolong dalam kekerasan anak adalah adanya kegiatan berupa penyerangan 

berkali-klai sampai terjadinya luka atau gerosen pada anak. Dari klarifikasi yang 

dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak 

tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk antara lain ; 
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a. Kekerasan Fisik 

Bentuk ini paling mudah dikenali karena dapat dilihat langsung 

bukti kekerasan tersebut terjadi. Kategorisasi yang dapat dinyatakan 

sebagai bentuk kekerasan fisik tersebut adalah : menampar,menendang, 

memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan 

sebagainya. 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, tetapi akibat 

yang dirasakan dirasakan oleh korban akan berdampak pada kondisi 

psikososial korban dalam kehidupan bermasyarakat serta mempunyai 

dampak yang fatal dan berkepanjangan 

c. Kekerasan Seksual 

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul 

dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan 

seksual (sexsual intercourse), serta segala perilaku yang mengarah pada 

tindakan pelecehan seksual terhadap anak. 

d. Kekerasan Ekonomi 

Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. 

Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua 

memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat 

memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual 

koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak 

terutama di perkotaan 
20

. 
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7. Pengertian Partisipasi Masyarakat. 

 Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila 

dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 

"participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.
21

 

 Partisipasi berati peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam 

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 

kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,waktu, keahlian, modal dan 

atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmat hasil-hasil pembangunan.
22

 Partisipasi masyarakat menekankan pada "partisipasi" langsung warga 

dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa 

dan Valdema menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan 

konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan 

warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai 

gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat
23

.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan 

keterlibatan sekelompok masyarakat dalam suatu pembangunan ataupun suatu 

proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat serta melibatkan 

partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif 

dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), serta adanya 

kesepakatan yang terjadi antar warga serta adanya kewenangan dan pembagian 

tanggung jawab. 
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7.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Cohen dan Uphoff membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu 

pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, Partisipasi dalam 

pelaksanaan. Ketiga, Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, 

partisipasi dalam evaluasi.
24

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama 

berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud 

partisipasi dalam pengambilan keputusan antara lain seperti ikut menyumbangkan 

gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau 

penolakan terhadpa program yang ditawarkan. 

Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber 

daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi 

dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas 

sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun 

tujuan. 

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam 

pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik 

yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas keberhasilan program  

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini 

berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumya. 

Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program 

yang sudah direncanakan sebelumnya. 
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