
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota merupakan suatu keterkaitan kehidupan manusia yang bercirikan 

dengan adanya kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan dihiasi dengan strata 

sosial budaya ekonomi yang komposisinya berbeda – beda sekaligus memiliki 

pengaruh yang berbeda secara materialis. Kota dijadikan sebagai tempat 

berkonsentrasinya warga baru yang berdatangan setiap saat. Banyak masalah 

umum yang dialami masyarakat di kota besar, namun sehari-hari yang sering 

dijumpai yaitu kemacetan, banjir, dan sampah. 

Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan setiap hari yang ditemukan di 

pasar, sekolah, terminal bus, lampu merah dan persimpangan jalan. Banyak 

penyebab dari kemacetan, salah satunya yang sangat jelas tampak dipagi hari 

adalah arus yang melewati jalan melampaui kapasitas jalan yang tersedia, banyak 

sekali kendaraan roda dua maupun roda empat ketika memasuki jam masuk anak 

sekolah dan jam masuk kantor. Penyebab lainya yaitu adanya kecelakaan di jalan 

dan perbaikan jalan yang biasanya memakan cukup banyak tempat sehingga 

terjadilah kemacetan. 

Banjir juga ikut andil dalam masalah sehari-hari di kota pada masa musim 

hujan terjadi ketika air meluap di permukaan kedap air akibat hujan, sehingga 

debit air cepat meningkat atau banyak yang tertahan dan tidak dapat terserap 

dengan cepat sehingga terjadilah dengan mudah banjir. Sampah juga sering 
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dijumpai di kota yang sangat mengganggu aktivitas karena fisik dan aromanya, 

namun banyak orang yang kurang menyadari dan perduli akan kebersihan 

sampah, sejatinya jika kondisi lingkungan bersih dampaknya juga kembali ke diri 

kita sendiri, udara menjadi bersih dan pemandangan yang bersih.  

Contoh yang lain lagi yaitu (1) rasio jarak yang semakin besar 

membentang dari tempat pendidikan menuju tempat tinggal yang membutuhkan 

cukupnya waktu, tenaga, dan biaya yang lumayan (2) penanganan pencemaran 

limbah yang dinilai kurang baik, asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara 

maupun pencemaran udara, kebisingan dan permasalahan lainnya yang menambah 

biaya hidup warganya. (3) keterbatasan fasilitas dan pelayanan publik, bentuk-

bentuk kejahatan, dan perilaku-perilaku yang tidak layak lainnya. Kepadatan 

penduduk yang tinggi sebagian besar lahannya terbangun infrastruktur, 

pemukiman, fasilitas sosial ekonomi (sekolah, poliklinik, pasar, toko, mall, kantor 

pemerintah, fasilitas publik dan lain-lain) dan perekonomiannya bersifat non 

pertanian merupakan sebuah ciri khas kota besar.1 Wajar apabila peningkatan 

permasalahan yang ada di masyarakat terus berdatangan jika dilihat dari roda 

aktivitas masyarakat di kota. 

Melihat masalah-masalah yang ada di perkotaan kemungkinan akan 

memunculkan situasi yang buruk bagi seorang anak. Dalam keadaan kota yang 

sepeti ini seorang anak membutuhkan lahan terbuka hijau untuk melakukan segala 

aktivitasnya yaitu misalkan tempat bermain untuk mengasah kinerja otaknya, 

                                                           
1Yunita Adilla.  Makalah Geolingsum “Kehidupan Masyarakat Perkotaan.” April 2013. 

http://Yunitaadilla18.blogspot.co.id/2013/04/makalah-geolisium-kehidupan-

masyarakat.html?m=1. Diakses pada tanggal 23 Februari 20.15 wib. 
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mengekspresikan dirinya disertai pepohonan yang rindang dan hijaunya 

reumputan.  Kondisi, situasi, dan tempat yang nyaman adalah kebutuhan seorang 

anak untuk melangsungkan kegitan anak sehari-hari. Namun yang terjadi polusi 

udara dan kemacetan sudah menjadi pemandangan tidak asing di kota besar. 

Padahal prosentase jumlah anak di Indonesia mencapai 19% dari total jumlah 

penduduk. Prosentase yang cukup besar ini menggambarkan bahwa anak dapat 

dikatakan sebagai asset bagi suatu bangsa.2 Dengan asset yang cukup besar ini 

kiranya sudah menjadi kewajiban pemerintah diiringi dengan element masyarakat 

untuk menjadikan anak sebagai manusia yang berkualitas. Tаnggung jаwаb 

perubahan yang lebih baik kualitas kehidupаn seorаng аnаk di kotа memаng 

bergantung oleh pemerintаh bаik lokаl, regionаl, mаupun nаsionаl аkаn tetаpi 

pаrtisipаsi mаsyаrаkаt kotа ikut andil dalam kesuksesan perbаikаn kehidupаn di 

kotа yаng berkaitan, oleh kаrenа itu mаsyаrаkаt hаrus ikut keaktifan peran dаn 

memiliki posisi yang aktif untuk merubah taraf  kehidupan anak di kota menjadi 

berkuаlitаs. 

Pemerintah dan negara berkewajiban sekaligus bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum 

anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental. Negara juga wajib 

memberi dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan 

anak. Hal tersebut wajib dilakukan karena merupakan sebuah turunan yang dicita-

                                                           
2 Indonesia Investment. 28 Juni 2017. Penduduk Indonesia. https://www.indonesia-

investments.com/id/budaya/penduduk/item67?. Diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 21.10 

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67
https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67
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citakan atas adanya sebuah forum internasional yang mendeklarasikan “World Fit 

for Children.” Deklarasi yang dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di 

Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 september 1990. Para 

walikota seluruh dunia menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan 

hak anak pada pertemuan tersebut, mereka juga merekomendasikan kepada 

walikota seluruh dunia untuk: 

a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota 

Ramah dan melindungi hak anak. 

b. Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam 

proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam 

proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. 

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu suatu dunia 

yang layak bagi anak dengan 10 komitmen: 

1. Dahulukan kepentingan anak 

2. Berantas kemiskinan; tanamkan investasi pada anak 

3. Jangan sampai seseorang anak tertinggal 

4. Perawatan bagi setiap anak 

5. Didiklah setiap anak 

6. Lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi 

7. Lindungi anak dari peperangan 

8. Berantas HIV/AIDS 

9. Dengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka 

10. Lindungi bumi bagi anak 
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Kemudian deklarasi ini ditindak lanjuti Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006, 

sebagai wujud implementasi hak-hak anak secara realistis, maka kiranya konsep 

perlindungan anak yang diintegrasikan ke dalam pembangunan kota. Dalam hal 

ini pemerintah telah mengimplementasikan kedalam  dalam suatu konsep 

pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang disingkat menjadi KLA, 

dimana mekanisme pelaksanaannya digabungkan kedalam kerangka kerja institusi 

yang ada. Pengembangan Kota Layak Anak sendiri terdapat dalam Permenneg 

Peraturann Pemerintah No. 2/2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak kemudian 

mengalami revisi menjadi PERMEN PP/PA No. 11 tahun 2011 tentang kebijakan 

pengembangan kota layak anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. 

Pemerintah sangat memiliki peran penting dalam kebijakan yang telah 

dibuat.  Kota Layak Anak pada Implementasinya lebih mendistribusikan dan 

memperbaiki atas adanya kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak mulai 

diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Kementrian Negara Pemberdayaan 

Perempuan melalui Kebijakan Kota Layak Anak dengan alasan untuk 

mengakomodasi pemerintah kabupaten untuk menomer satukan hak-hak anak 

kedalam perencanaan pembangunan kota. Dalam kebijakan tersebut digambarkan 

bahwa Kota Layak Anak merupakan wujud upaya pemerintah kabupaten/kota 

untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka 
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hidup kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, 

institusi, dan program yang layak anak.3 

Konvensi Hak Anak sendiri merupakan perjanjian yang mengikat secara 

yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hak-hak anak. 

Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak 

sipil, politik, ekonomi, sosial dan kulural anak-anak. Negara-negara yang 

meratifikasi konvensi internasional ini terkait untuk menjalankannya sesuai 

dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi diawasi oleh Komite Hak-Hak 

Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di 

seluruh dunia. Setiap tahun Komite ini memberikan laporan kepada Komite 

Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar 

pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-

Hak Anak.4 

 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36/1990. 

Konsekuensinya yaitu mengakui dan memahami hak-hak anak sebagaimana 

dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak. Mengacu kepada Konvensi Hak Anak 

tersebut dan sebagai wujud dari pelaksanaan UUPA Nomor 23 Tahun 2002, 

negara yang berkomitmen mengupayakan terwujudnya Indonesia Layak Anak 

melalui Pengembangan Kota Layak Anak di semua Kabupaten/Kota seluruh 

                                                           
3 Hamid Patilima. Artikel Kota Layak Anak. 

http://www.ykai.net/index.php?view=articel&id=97:kota-layak-

anak&option=com_content&Itemid=121 Diakses pada tanggal 20Maret 2017 pukul 18.39 wib 

4 Wiki Pedia Bahasa Indonesia, “Konvensi Hak-Hak Anak”, 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak (diakses pada 30 Juli 2018, pukul 

08.23) 

http://www.ykai.net/index.php?view=articel&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121
http://www.ykai.net/index.php?view=articel&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak
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Indonesia. Indonesia sendiri melaporkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak seacara 

berurutan tahun 1992 (laporan Awal), 2004 (Laporan Kedua 1992-1997), 2010 

(Laporan Ketiga dan Keempat 1997-2002 dan 2002-2007), dan pada 2019 

diharapkan untuk mengirimkan laporan kelima (2007-2012) dan keenam (2012-

2017). 

Untuk mewujudkan sebuah kota yang layak anak salah satu faktor yang 

cukup penting adalah ketersediaan infrastruktur yang dapat memfasilitasi haknya 

bagi anak. Guna mendapatkan hak dalam kenyamanan bertransportasi sarana 

sangat menunjang adalah keberadaan jalan.  

Keadaan jalan yang baik akan memperkecil resiko kecelakaan. Sarana 

penunjang transportasi lain yang cukup penting adalah keberadaan jembatan. 

Kondisi jembatan yang kurang layak sering dijumpai di kota-kota besar.5 

Pengguna jalan sering memberikan kesan yang buruk karena banyak coretan dan 

sampah yang berserakan dijembatan, terkadang dijumpai pula pengemis hingga 

dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain itu hak anak dalam memperoleh sanitasi 

yaitu adanya saluran drainase. Drainase merupakan saluran untuk penyaluran 

limbah cair utamanya dari rumah tangga. Apabila kondisi drainase tidak bagus 

maka akan menimbulkan dampak kesehatan lingkungan yaitu menimbulkan 

banyak penyakit.  

Hal tersebut sangatlah rawan bagi kesehatan anak dalam proses tumbuh 

dan berkembang. Selain itu terpenuhinya hak anak dalam bermain, berekreasi 

                                                           
5 KEMENTRIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dengan BADAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BPMKB) KOTA 

MALANG. Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) Kota MalangTahun 2008.  2008. Hal 50. 
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serta berkreasi sesuai budayanya, perlu kiranya disediakan sarana-sarana tersebut. 

Lahan - lahan untuk mengekspresikan dunia bermain anak semakin lama semakin 

bergeser untuk pembangunan gedung-gedung pertokoan dan mall. Namun 

pemerintah biasanya mengimbangi dengan adanya tempat rekreasi bagi anak dan 

keluarga yang lokasinya diambil dari sebagian dari lokasi kantor Pemerintah kota. 

Taman taman ini biasanya memang disediakan untuk masyarakat tanpa dipungut 

biaya untuk masuk lokasi. Namun adapula tempat rekreasi yang  menyediakan 

fasilitas bermain bagi anak yang dikelolah oleh sektor swasta. 

Selain itu kebutuhan akan informasi merupakan bagian dari pemenuhan 

hak anak terhadap informasi. Pemenuhan yang paling mudah diakses dan relatif 

murah adalah tersedianya buku. Kegiatan dari perpustakaan umum antara lain 

menyediakan buku bacaan untuk anak yang lengkap dan memiliki ruang sendiri 

yang dikhususkan untuk anak, harus ada tempat anak sendiri dan orang dewasa 

sendiri, yang gunanya untuk memiliki batasan bacaan dan suasana yang nyaman 

saat menikmati buku bacaan.6 

Pada bidang kesehatan banyak sekali permasalahan yang dijumpai dan 

sangat memprihatinkan di kota-kota besar hal tersebut sangat berkaitan dengan 

meningkatnya angka kemiskinan. Beberapa masalah kesehatan anak antara lain 

kasus gizi buruk, angka kematian bayi, kejadian luar biasa demam berdarah dan 

diare. Persoalan angka kematian bayi yang cukup tinggi serta belum meratanya 

pemenuhan gizi anak. angka kematian anak juga terus meningkat setiap 

                                                           
6 Ibid., hlm. 53 
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tahunnya diimbangi dengan populasi yang terus meningkat.7 Orang tua adalah 

sosok pendamping anak dalam melakukan aktifitas kehidupan setiap hari. 

Peranan orangtua sangat dominan dan sangat menentukan kualitas hidup anak 

pada kemudian hari. Sehingga sangatlah penting bagi mereka untuk mengetahui 

dan memahami permasalahan dan gangguan kesehatan pada usia anak sekolah 

yang cukup luas dan kompleks. Maka dari itu peningkatan perhatian terhadap 

kesehatan anak usia sekolah tersebut, diharapkan dapat tercipta anak usia 

sekolah yang cerdas, sehat, dan berprestasi. 

Pada bidang pendidikan pemerintah pusat telah menetapkan pendidikan 

dasar 9 tahun, yang artinya anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) dan sekolah 

lanjutan tingkat pertama (13-15 tahun) diwajibkan untuk mengikuti pendidikan. 

Dalam rangka mewujudkan program tersebut, salah satu kebijaksanaan 

pemerintah adalah memberikan beberapa bantuan langsung kepada para anak 

yang bersekolah pada jenjang SD dan SMP yang berupa dana bantuan secara 

langsung. Seperti yang diketahui pendidikan formal yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat mulai dari usia 7 tahun. Tetapi dalam lebih memberdayakan 

anak, pendidikan dapat dilakukan secara dini yaitu mulai usia 1 tahun, dimana 

pendidikan tersebut ditetapkan oleh pemerintah sebagai program Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD). Pendidikan ini dapat diikuti oleh anak usia mulai dari 1-6 

tahun. Meski anggaran bidang pendidikan meningkat berkali-kali lipat, tetapi 

masih cukup banyak anak di Kota yang putus sekolah dan tidak bisa me-

                                                           
7 Ibid., hlm. 26 
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lanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di kota Malang sendiri berkisar 

300 anak dan setiap tahunya mengalami peningkatan. Melihat persoalan 

tersebut perlu adanya penataan ulang subsidi pendidikan gratis bagi kalangan 

seluruh murid yang tidak mampu dan tepat sasaran, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh yang membutuhkan dan sangat bermanfaat 

untuk kedepannya. 

Dalam bidang pelayanan sosial guna terpenuhinya dan terlindunginya 

anak untuk mendapatkan kesejahteraan baik dilingkungan keluarga maupun 

oleh pemerintah perlu adanya sebuah sarana dan prasarana. Terutama untuk 

anak terlantar agar dirinya memiliki keterampilan yang berguna meningkatkan 

dan mengembangkan dirinya misalkan saja lembaga swadaya masyarakat untuk 

menangani masalah tersebut.8 Sasarannya yaitu dari keluarga anak yang kurang 

mampu dengan cara diberikan pendidikan dan keterampilan. Permasalahan yang 

ada pada anak dari keluarga yang kurang mampu di kota besar telah menjadi hal 

yang biasa bila disuguhkan dengan pemandangan anak-anak jalananan 

menunjukkan bahwa seorang anak masih banyak yang ditelantarkan. Setip hari 

pagi siang malam merekа tidak pernah absen untuk duduk-duduk di pinggir 

jаlаnаn dаn sudah menyatu dengаn  kehidupаn yang sangat keras di jаlаnаn. 

Pemаndаngаn tersebut sangat lazim ditemui dimаnа anak jalanan bertebaran 

mendekati pengendаrа roda empat yаng berhenti di stopan lаmpu merаh, alih – 

alih hal tersebut dilakukan untuk memohn belаs kаsihаn dаri pengendara roda 

                                                           
8 Ibid., hlm. 44 
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empat yаng sedаng melewati jalan tersebut. Pemаndаngаn yang terbiasa 

dinikmti oleh pengguna jalan yаng dapat disebut berbeda dan unik, dimаnа saat 

аnаk-аnаk jalanan tersebut menadahkan tаngаn kanan dan kiri sаmbil mengelus 

elus perut adalah pertanda yаng mengisyaratkan bahwa merekа lаpаr. Аdа hal 

lain yang dilkukan аnаk jаlаnаn seakan akan menjuаl jаsаnyа kepаdа 

pengendara dijаlаn yаitu dengan membawa kemucing untuk membersihkаn 

kotoran debu ataupun mengelаp spion dan kаcа mobil para pengendаrа roda 

empat. Pemаndаngаn yang dapat dijumpai lain adalah terlihаt аnаk-аnаk 

jalanan tersebut mengаmen seakan-akan menjuаl suаrа merekа yang nantinya 

anak jalanan tersebut ujuk - ujuk menghаrаpkаn secuil rezeki dаri pengendara 

dijalan. Pengendаrа jalan yаng memiliki kebesaran hati аkаn mengeluarkan 

uang dari sakunyа dаn memberikаn recehan uаng kepаdа аnаk-аnаk jalanan, 

selain itu sering kali dijumpai pengendаrа yаng acuh tak acuh dengаn keаdааn 

anak jalanan tersebut, tidаk memberikan reaksi apa-apa dаn melаnjutkan 

perjalanan kembаli ketikа lаmpu hijаu menyаlа.. 

Pada bidang perlindungan hukum sangat diperlukan oleh seorang anak, 

Fenomena globalisasi di segala bidang secara tidak langsung berdampak pada 

kehidupan sehari-hari. Keadaan yang cukup signifikan memengaruhi perilaku 

masyarakat merupakan dampak dari kemampuan orang tua dalam pemenuhan 

ekonomi.9 Guna memenuhi kekurangan tersebut beberapa masyarakat telah 

melakukan beberapa tindakan kejahatan, hal ini tidak terlepas juga dilakukan 

                                                           
9 Ibid., hlm. 47 
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oloeh seorang anak. Selain itu kemajuan tegnologi komunikasi dan informasi 

yang tidak dibatasi wilayah membuat orang tua semakin sulit untuk membatasi 

informasi yang diterima anak-anak, sehingga akhirnya menimbulkan dampak 

tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan tindak asusila. 

Persoalan lain yang ada di lingkungan luar bahwa masih banyaknya kekerasan 

terhadap anak meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik dan berbagai bentuk 

kekerasan lainnya. Ironisnya, kekerasan itu sendiri justru dilakukan oleh 

kalangan dewasa. Seharusnya kaum dewasa memberikan pendidikan dan 

pelajaran serta pengayoman kepada anak-anak. Namun apa yang terjadi justru 

sebaliknya, anak-anak kerap diperlakukan secara tidak manusiawi oleh kaum 

dewasa sangat memprihatinkan. Jenis tidakan yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh seorang anak adalah tindakan pencurian. Latar belakang tindakan 

tersebut sebagian besar karena faktor kesulitan ekonomi keluarga dan pergaulan 

lingkungan disekitar. 

Pada bidang perlindungan ketenagakerjaan anak, Undang-undang 

ketenagakerjaan untuk Anak Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, 

dengan tegas menentang adanya pekerja anak. Fenomena yang ada di lapangan 

untuk pekerja anak adalah karena tuntutan ekonomi keluarga yang semakin sulit 

sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah, dan pada akhirnya memilih untuk 

membantu perekonomian keluarga.10 Fenomena lain untuk anak-anak adalah 

eksplooitasi oleh orangtua dalam rangka tuntutan terhadap perkembangan 

                                                           
10 Ibid., hlm. 49 



 

13 
 

kebudayaan yang beralih ke budaya modern. Salah satu yang memicu terjadinya 

ekspoitasi terhadap anak-anak adalah adanya konteks-konteks yang berlatar 

belakang interprise (hiburan) seperti lomba model, pencarian bakat secara instan 

dan lain-lain. Banyak orang tua untuk memaksakan kehendaknya kepada anak-

anak mereka untuk mengikuti ajang tersebut demi gengsi orang tua. Ada beberapa 

dampak negatif lain dari ajang-ajang tersebut antara lain perilaku seks bebas di 

kalangan anak-anak, penggunaan narkoba dan perilaku seks yang menyimpang. 

Kota Malang sendiri telah dibuktikan oleh Pemerintah Kota Malang setiap 

tahunnya mulai terlihat sebuah peningkatan dalam implementasi kebijakan kota 

layak anak, Pada tahun 2019 ini Kota malang sendiri terpilih sebagai Kota Layak 

Anak pada tingkat Madya dari beberapa tingkat yang ada. Terdapat lima tingkatan 

kriteria Kota Layak Anak yaitu KLA Pratama, KLA Muda, KLA Madya, KLA 

Nindya dan KLA Utama. Penghargaan yang diraih oleh kota Malang merupakan 

wujud dari adanya sebuah usaha dan kerja sama antar dinas yang bersangkutan 

bersama masyarakat guna meningkatkan kualitas dalam implementasi Kebijakan 

Kota Layak Anak tersebut. 

Melalui kebijakan pemerintah mengenai Kota Layak Anak diharapkan 

Kota Malang dapat lebih baik dalam penerapkan kebijakan tersebut dan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan  kepada masyarakat wilayah Kota Malang 

khususnya anak-anak sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak, melindungi hak 

anak merupakan pekerjaan bagi pemerintah yang berkoordinasi dengan badan-

badan pemerintah yang terkait salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana 
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(DP3AP2KB). Namun hal tersebut juga tidak akan berhasil tanpa adanya kerja 

sama para orang tua untuk lebih sadar terhadap pendidikan yang harus diberikan 

kepada anak dan perlakuan yang pantas untuk didapatkan pada usia anak-anak.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota 

Layak Anak? 

2) Apa faktor penghambat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Malang dalam menjalankan strategi?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: 

1) Mengetahui strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota 

Layak Anak. 
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2) Mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Malang dalam menjalankan strategi yang akan dilakukan. 

D. Manfaat  Penelitian 

1) Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan konsep 

kebijakan, konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga sebagai 

upaya peningkatan ilmu dibidang sosial dan pemerintahan. 

2) Manfaat Praktik 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan kontribusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kota Malang dalam 

mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang. 

E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah abstraksi dari fenomena yang akan diteliti atau generalisasi 

dari fenomena tertentu, sehingga dipakai untuk menggambarkan berbagai 

fenomena yang sama atau suatu data yang menggambarkan kesamaan-kesamaan 

dalam berbagai gejala walaupun berbeda-beda.11 Lingkup penelitian ini 

dibutuhkan batasan pemahamannya, untuk tidak melintasi batas melebarnya 

pemahaman lingkup peneliti. Sesuai dengan judul penelitian ini “Strategi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Studi di Dinas 

                                                           
11Rianti Adi dan Hari Prasaja. 1991. Langkah-Langkah Penelitian Sosial. Jakarta : Arcan. Hlm 17 
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Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Malang)”, Maka yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini dan konsep yang akan diuraikan antara lain: 

1. Strategi 

Menurut Panji Anoraga, Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan 

jangka panjang untuk sebuah organisasi pemerintah, dan arah tindakan serta 

alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari 

suatu organisasi pemerintah itu.12 Strategi juga bias disebut sebagai suatu tahapan 

penentuan yang sudah terrencana dari awal oleh pimpinan puncak yang 

meruncing pada tujuan pokok jangka panjang organisasi, sekaligus penyusunan 

sebuah usaha agar bagaimana maksud tersebut dapat digapai. Strategi kebijakan 

adalah tahapan dan langkah yang didalamnya terdapat program-program indikatif 

agar terwujudnya sebuah misi dan misi yang dari awal sudah terencana dan 

dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan dan perilaku maupun tindakan. 

acuan pengadaan pembangunan Kabupaten/Kotadibangunya kerjasama komitmen 

dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terstruktur secara 

merata dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Strategi implementasi 

kebijakan merupakan penerapan dari kebijakan publik yang telah diresmikan 

kemudian lahirlah sebuah jalan keluar yang terdapat kebijakan itu sendiri maupun 

pengaruh yang baik dan memiliki manfaat oleh orang lain sekaligus banyak orang, 

                                                           

12 Tjiptowardoyo,Sularno.1995.Strategi Manajemen.Jakarta: PT.Elek Media Komputindo 
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sehingga implementasi kebijakan sangat penting diolah lebih dalam apakah sudah 

selaras dengan tujuan atau efek dari kebijakan karena implementasi adalah  salah 

satu aspek yang terpenting dari bagian keseluruhan tahapan kebijakan yang 

menghasilkan out put yang bekaitan dengan seberapa banyak pengaruh atau 

perubah yang akan digapai dari maksud yang telah disusun dan pengaruh itu tidak 

sulit dinilai sebagaimana diungkapkan Solichin (2004:59) dimana strategi 

pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih jauh 

penting daripada pembuatan kebijakann. 

2. Kota Malang sebagai Kota Layak Anak 

Anak adalah potensi dan aset yang harus dipenuhi hak-haknya agar 

berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang 

paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan 

sekitar serta pemerintah, untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak-hak 

anak, maka dikembangkan Kota Layak Anak. 

Kota Layak Anak adalah pembangunan Kota yang menyatukan komitmen 

dan sumber daya baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka 

menghormati, menjamin, memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindak 

kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak 

yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.  

Kota Malang menyandang predikat Kota Layak Anak 2011 setelah 

memperjuangkannya sejak  2008. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Kota Malang harus memenuhi hak-hak anak dan berorientasi kepada anak. 



 

18 
 

Setidaknya terdapat 31 hak anak yang harus terpenuhi untuk mendapatkan status 

sebagai Kota Layak Anak dan salah satunya adalah angka kekerasan terhadap 

anak-anak. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional memiliki peran sebagai alat ukur variabel maka dari 

itu dijadikan salah satu langkah penting dalam penelitian. Melalui indikator yang 

ada atau terjadi agar dapat memberi penilaian variabel dapat dilihat. Indikator 

akan dijadikan oleh peneliti yang akan menjadi acuan sebagai pokok penting 

untuk diolah oleh peneliti terkait upaya Pemerintah Kota dalam mewujudkan Kota 

Malang menjadi Kota layak Anak. berdasarkan beberapa indikator yaitu: 

1. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

a) Sosialisasi tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemerintah 

mewujudkan Malang sebagai Kota Layak Anak. 

b) Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran Kebijakan Kota 

Layak Anak di Kota Malang. 

c) Komitmen implementor dan respon penerima kebijakan kota layak 

anak bagi masyarakat Kota Malang. 

d) Standard Operating Procedures (SOP)  

2. Faktor penghambat dalam melaksanakan strategi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
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Berencana dalam upaya mewujudkan Malang sebagai Kota Layak Anak 

yaitu : 

a) Penetapan perwali kota Malang segera dibuat dan disahkan 

b) Tidak adanya keberlanjutan anggaran dalam pelaksanaan 

kebijakan kota layak anak 

c) Kurang efektifnya sosialisasi kebijakan kota layak anak 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain.13 

Metode deskriptif sebagai alur pencarian solusi dalam sebuah masalah-

masalah yang diteliti mengambil kenyataan yang ada dilapangan, sekaligus obyek 

yang diteliti akan dicari informasinya secara mendalam, sehingga maksud dari 

metode deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat atau 

kelompok tertentu atau gambaran mengenai gejala sosial. Dengan begitu peneliti 

bisa melakukan eksploitasi dan klasifikasi mengenai sesuatu atau pertanyaan 

                                                           
13 Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. ALFABETA. Hal 5 
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sosial dengan jalan mendeskripsikan variabel yang dijabarkan melalui sejumlah 

indikator yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.14 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data yang 

berupa pandangan responden dalam bentuk rinci atau asli, kemudian peneliti 

memberikan penafsiran sehingga memunculkan temuan atau mengembangkan 

temuan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah salah satu sumber data data yang diperoleh sebagai 

hasil pengumpulan sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung.15 Data primer 

dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini seperti orang yang terlibat langsung dalam upaya 

mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang. Dalam hal ini peneliti turun 

langsung ke lapangan mencari informasi kepada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. 

Data sekunder tersebut adalah yang berkaitan dengan penelitian ini serta 

masyarakat umum yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Data 

                                                           
14 Nawawi, Hadar. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : UGM. Hlm 63 

15 Sarwono, Jonathan. 2007. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS. Yogyakarta : Andi 

Offset. Hlm 123 
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sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, serta 

mengumpulkan beberapa keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, 

seperti melalui referensi buku-buku, perundang-undangan, surat kabar, hasil 

penelitian, jurnal-jurnal, artikel dan bahan-bahan lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

masalah yang menjadi obyek penelitian, maka diperlukan alat pengambilan data 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebab kualitas data yang didapat 

dipengaruhi oleh alat pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data yang ada di lapangan secara akurat dan 

sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat memecahkan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, 

dan pihak yang lain adalah terwawancara/informan yaitu orang yang memberikan 

jawaban atas pewawancara.16 Dengan adanya wawancara ini diharapkan tidak 

terjadi perbedaan pengertian antara peneliti dengan responden, serta teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data primer dari subyek peneliti secara langsung. 

                                                           
16 Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rosda.  Hlm 186 
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Dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan kepada terwawancara 

tentang implementasi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak 

Anak di Kota Malang. 

b. Observasi 

Observasi adalah Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek  dengan 

menggunakan seluruh alat indra.17 Artinya data dapat diperoleh secara langsung 

dalam keadaan sadar dari obyek penelitian dengan melakukan pengamatan yang 

sistematis dengan cara merekan kejadian dan mencatatnya. 

Peneliti akan mengumpulkan data berupa masalah yang dihadapi oleh anak 

di Kota Malang, angka kekerasan terhadap anak di Kota Malang, implementasi 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak di Kota malang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode pengumpulan 

data yang berasal dari sumber non-manusia. Selain itu dikatakan juga bahwa 

dokumentasi juga dapat dikategorikan peneliti sebagai sumber data sekunder atau 

data pendukung. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip-arsip, karya 

ilmiah, iktisar-iktisar dan buku-buku tentang pendapat atau teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian yaitu tentang upaya pemerintah 

daerah mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang. 

                                                           
17 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, Jakarta : Rineka Cipta. 

hlm: 133 
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4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang dan 

difokuskan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak jalan Nusa 

Barong No. 13, Kasin, Klojen, Kota Malang dengan pertimbangan kemudahan 

akses informasi data dan subyek utama penelitian dilakukan. Penelitian ini akan 

dimulai tanggal 8 april 2019 sampai dengan tanggal 30 septermber. 

5. Subyek Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan informan penelitian yang dianggap 

memahami permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya 

menjadi sumber data. Terutama masalah yang berkaitan dengan Kota Layak Anak 

di Kota Malang. Sehingga subyek penelitian yang dimaksud adalah: 

a. Kepala Bidang Perlindungan Anak 

b. Staf Kasi Perlindungan Anak 

c. Masyarakat Kota Malang sedikitnya 5 orang 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah hal bagian yang dikatakan sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena analisa data akan menguak hasil atau temuan dari penelitian 

yang memiliki akuan-akuan pendapat masalah yang dirumuskan atau hukum yang 

sudah ada. Peneliti menggunakan analisis data dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu usaha-usaha yang  diberikan gambaran pada permasalah yang 
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akan diteliti dan membeberkan secara ringkas dan tepat sesuai dengan data yang 

sudah ada perihal apa saja strategi pemerintah kota Malang dalam mewujudkan 

Kota Layak Anak. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang disusun 

berdasarkan sistematika dan akurari mengenai situasi, fakta-fakta dan kejadian 

yang ada. 

Prinsip pada jenis penelitian deskriptif, setelah adanya beberapa data 

terkumpul, tahap berikutnya adalah meringkas data sekaligus menyederhanakan 

melewati beberapa proses, selanjutnya dilaksanakan pengumpulan data yang 

didapatkan dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan menggunakan 

data statistik yang tersedia sebagai data tambahan. 

Analisa data tersebut dengan melakukan interpretasi data, sebab didalam 

analisa kualitatif fokusnya pada petunjuk makna, deskripsi, penjernihan dan 

penempatan data pada konteksnya masing-masing, serta seringkali melukiskan 

kata-kata dalam bentuk angka. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini berusaha 

menggambarkan gejala-gejala obyek yang akan diteliti mengenai implementasi 

Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Data yang 

diperoleh di lapangan setelah dilakukan pemrosesan akan dilakukan analisis guna 

menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yaitu apa saja yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan Kota Layak Anak. 

Adapun tahapan analisis data yakni: 

a. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah merangkung, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.18 Reduksi data 

berkelanjutan secara terus menerus sekaligus menyeluruh proses kegiatan dalam 

penelitian. Yang dimaksudkan agar menyortir, mempertajam, mengorganisir dan 

menetapkan fokus sehingga akan menarik kesimpulan akhir. Tujuan dilaksanakan 

tahapan ini adalah supaya data yang diperoleh yang sudah ada agar dapat ditelaah 

dengan benar, diklarifikasikan dan konsisten. 

 

b. Display Data 

Display data merupakan penyusunan informasi terstruktur dan terorganisir 

yang mungkin dalam pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan, dengan 

mengecek terlebih dahulu display data yang otomatis mempermudah dan 

memberikan pemahaman apa yang saat ini terjadi kemudian bagaimana harus 

melakukan tindakan apa (analisis tindakan atau lebih lanjut) berdasarkan 

ketentuan atas pemahaman itu. 

 

c. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan merupakan bagian terakhir pada analisis data kualitatif agar 

dapat secara langsung ditarik setelah tidak ada lagi temuan setelah informasi 

terkait kasus yang dijadikan bahan yang akan diteliti. Penarikan kesimpulan 

                                                           

18 Sugiyono. Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA. Hlm  

247 
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kemudian ditarik selanjutnya diverifikasikan dengan adanya kerangka berfikir 

susunan ataupun dengan catatan-catatan yang terdapat dilokasi yang ada, secara 

otomatis akan tercapai consensus pada saat tingkat optimal diantara penyusun dan 

sumber informan atupun dengan teman kerja penyusun.19 Sebagaimana dijelaskan 

tersebut alasan mengapa digunakannyn tahapan penarikan kesimpulan ini 

ditemukan pemenuhan kecocokan antara data-data yang didapatkan dari penelitian 

dengan kerangka fikir kemudian lebih mudah memperjelas penarikan garis besar 

baik untuk peneliti ataupun pembaca dari hasil penelitian yang dilakukan ini. 

 

                                                           
19 Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Transito 


