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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, karena 

anak merupakan aset bangsa dalam pembangunan yang akan meneruskan 

perjuangan generasi berikutnya. Pengertian anak dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak dikatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”. Oleh karena itu bibit tunas 

bangsa ini harus mendapatkan prioritas yang utama dalam pembangunan. Dan 

tumbuh kembang anak harus diimbangi dengan adanya pemenuhan hak anak yang 

sesuai. Namun kenyataanya anak seringkali mendapatkan perlakukan yang salah. 

Seperti halnya data yang ada dibawah berikut : 

 

Gambar 1.1 

Grafik Data Pelanggaran Hak Pada Anak 

Sumber :  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik 

Indonesia 
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Berdasarkan grafik 1.1 diatas, tercatat bahwa korban kekerasan psikis sebanyak 

1.878 anak, korban kekerasan seksual 2.190 anak, korban kekerasan fisik 2.536 

anak dan korban penelantaran 649 anak. Hal ini menunjukan betapa  kesejahteraan 

anak belum terpenuhi sebagaimana hal ini merupakan kewajiban pemerintah 

maupun seluruh lapisan masyarakat untuk berperan penting dalam memberikan 

kesejahteraan yang layak bagi anak. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa 

perlindungan terhadap anak sangat diperlukan untuk kesejahteraan bagi anak. 

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak, pemerintah membuat 

suatu kebijakan pengembangan Kota Layak Anak atau KLA. Kebijakan ini 

merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan payung 

hukumnya peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No 

11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan KLA. 

KLA merupakan sistem pembangunan Kota Layak Anak yang 

mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat,  dunia usaha 

yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adanya kebijakan ini merupakan salah 

satu bentuk ratifikasi dari konvensi hak anak dalam mewujudkan dan memenuhi 

hak anak yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

Untuk itu kebijakan KLA terus menerus disosialisasikan untuk meminimalisir 

adanya pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu adanya kebijakan KLA ini juga 

untuk memenuhi kebutuhan maupun mengedapankan kepentingan anak. 
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Kebijakan KLA ini kemudian diimplementasikan di kota Sukabumi. 

Menurut dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sukabumi terdapat 

105.675 anak yang tersebar di wilayah kecamatan kota Sukabumi. Keberadaan anak 

di kota Sukabumi menjadi faktor mengapa kesejahteraan anak harus menjadi 

prioritas yang utama. Oleh karena itu pemerintah kota Sukabumi berkewajiban 

mengintegrasikan kebijakan daerah dengan kebijakan yang ada di pusat dalam 

upaya menjadikan Indonesia sebagai “IDOLA” atau disebut sebagai Indonesia 

Layak Anak dengan mengimplementasikan KLA.  

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pemenuhan hak anak, 

pemerintah kota Sukabumi berupaya memperkuat kelembagaan dengan 

dibentuknya Peraturan Walikota Kota Sukabumi No 96 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pengurus Gugus Tugas Pengembangan KLA di kota Sukabumi. 

Gugus tugas KLA merupakan lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi dan 

kabupetan/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 

mewujudkan KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait 

perwakilan anak, melibatkan dunia usaha dan juga masyarakat. Salah satu 

keanggotaan gugus tugas KLA kota Sukabumi diantaranya adalah badan 

perencanaan  pembangunan daerah (BAPPEDA) sebagai ketua gugus tugas KLA, 

dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A, dan PM (DISDALDUK KB P3A PM) 

sebagai leading sector dalam pengembangan KLA, selain itu yang terlibat dalam 

kepengurusan gugus tugas KLA diantaranya adalah dinas kesehatan sebagai gugus 

tugas bidang kesehatan, dinas sosial sebagai gugus tugas bidang sosial, dinas 

pendidikan sebagai gugus tugas bidang pendidikan, dinas pekerjaan umum, 
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penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman,  dan pertanahan, serta dinas 

perhubungan kota Sukabumi sebagai gugus tugas dalam bidang infratruktur. 

Selain itu untuk menunjang adanya pengembangan KLA, kota Sukabumi 

telah memiliki peraturan khusus yang didalamnya mencangkup KLA yaitu Perda 

No 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Dengan dibentuknya peraturan 

daerah dan peraturan walikota tersebut menunjukan adanya komitmen dan 

keseriusan yang nyata dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Sukabumi.  

Dalam pengembangan KLA terbagi menjadi beberapa klaster sebagai 

indikator yang memudahkan klasifikasi pemenuhan anak yang harus dimiliki oleh 

setiap daerah untuk mendapatkan predikat KLA. Adapun Klaster tersebut dibagi 

menjadi: 

 Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan 

 Klaster 2 : Likungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

 Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

 Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya 

 Klaster 5 : Perlindungan Khusus 

 

Kemudian adanya kebijakan Pengembangan KLA ini juga terdiri dari beberapa 

tingkatan sebagai penghargaan yang nantinya akan dievaluasi oleh tim khusus, 

tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan Pratama, Madya, Nindya, Utama dan 

tingkatan paling tinggi adalah KLA. Adapun kategori tingkatan pengahargaan ini 

diberikan apabila dalam kota tersebut telah memenuhi indikator KLA sebagaimana 

yang dimaksud Peraturan Menteri No 12 Tahun 2011 pada ayat 1 yang meliputi 

penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. 
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Meskipun pengembangan KLA di kota Sukabumi telah dijalankan sesuai 

dengan adanya kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat demi 

terwujudnya KLA seperti halnya dalam kluster hak sipil dan kebebasan, kota 

Sukabumi 99,88% telah mendapatkan hak sipilnya dengan memiliki akta kelahiran 

seperti pada tabel dibawah berikut : 

Tabel 1.1 

Tabel Kepemilikan Akta Kelahiran 

(Sumber :  Dinas Kepenndudukan dan Pencatatan Sipil) 

Selain itu pada kluster  lingkungan dan pengasuhan alternatif, kota Sukabumi telah 

memiliki 15 panti asuhan untuk anak dalam memenuhi hak anak sehingga anak 

mendapatkan pengasuhan yang layak apabila seorang anak terpisah dari orang tua 

dan keluarganya, dan kota sukabumi memiliki 3 panti asuhan yang memang 

dikhususkan untuk penyandang disabilitas, sehingga total panti yang dimiliki 

adalah 18 panti namun yang lebih dikhusukan untuk anak terdapat 15 panti. 

Sedangkan pada kluster kesehatan dasar dan kesejahteraaan kota Sukabumi 

memiliki 15 puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak 

yang dibantu para kader posyandu dalam memenuhi kebutuhan anak di setiap 

kecamatan. Seperti data dibawah ini yang menunjukan pemenuhan hak anak dalam 

mendapatkan pelayanan imunisasi sebagai berikut : 

Wilayah 0-18 Memiliki Belum % Kepemilikan 

Gunung Puyuh 15.061 15.032 29 99,81%

Cikole 19.047 19.026 21 99,89%

Citamiang 16.493 16.466 27 99,84%

Warudoyong 18.277 18.256 21 99,89%

Baros 11.135 11.132 3 99,97%

Cibeurem 13.609 13.598 11 99,92%

Total 105.675 105.548 127 99,88%
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Tabel 1.2 

Data Hasil Imunisasi Bulan Desember 2018 

Puskesmas  Jumlah 

Sasaran Bayi 

Bayi yang di Imunisasi 

Lengkap 

Jumlah % 

Selabatu 339 332 95.0 % 

Sukabumi 744 668 89.8 % 

Cipelang 326 350 107.4 % 

Karang Tengah 492 449 91.3 % 

Benteng 493 395 80.1 % 

Sukakarya 267 235 88.0 % 

Paburuan 240 177 73.8 % 

Tipar 321 322 100.3 % 

Gedong Panjang 313 283 90.0 % 

Nanggeleng 282 273 96.8  % 

Cibeurem Hilir 398 319 82.0 % 

Limus Nunggal 317 289 91.2 % 

Baros 612 572 93. 5 % 

Cikundul 374 376 100.5 % 

Lembur Situ 300 275 91.7 % 

Kota Sukabumi 5809 5305 91.3 % 

(Sumber  : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi) 

Disamping itu pemenuhan hak anak pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu 

luang, dan kegiatan budaya juga sudah dikatakan baik, yaitu dengan tingginya 

angka partisipasi pendidikan pada setiap jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. 

Seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.3 

Jumlah Angka Partisipasi Murni Tahun 2016-2017 

Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa Jumlah Penduduk APK 

SD (7-12 Tahun) 33.370 34.491 96.7 % 

SMP (13-15 Tahun) 15.955 16.533 96.5 % 

SMA (16-18 Tahun) 13.807 14.111 97.8 % 

 (Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat) 



7 
 

 
 

Meskipun pada beberapa kluster pemenuhan hak anak telah dikatakan baik 

namun masih ada permasalahan yang menghambat kota Sukabumi menjadi kota 

yang layak anak. Salah satunya adalah permasalahan pada kluster perlindungan 

khusus karena masih tingginya angka permasalahan pada anak.  Hal ini bisa dilihat 

dalam data grafik berikut : 

Gambar 1.2 

Grafik Rekapitulasi Pelanggaran Hak 

(Sumber :  Dinas Sosial Kota Sukabumi) 

Pada tahun 2018 menurut Dinas Sosial terdata ada 83 anak balita terlantar, 

345 anak terlantar, 49 anak berhadapan dengan hukum, 49 anak jalanan, 189 anak 

dengan kedisabilitasan (ADK), kemudian 84 anak yang menjadi korban tindak 

kekerasan dan 78 anak yang memerlukan perlindungan secara khusus. Sedangkan 

data yang dimiliki dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota 

Sukabumi pada bulan september 2018 pun telah terjadi 45 kasus pelanggaran hak 

pada anak pada bulan September. Berikut rekapitulasinya : 
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Gambar 1.3 

Rekapitulasi Pengaduan Pelanggaran Hak Anak bulan 9 tahun 2018 

(Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat)  

 

Selain tingkat permasalahan anak yang masih tinggi, kota Sukabumi masih 

kekurangan fasilitas pendukung dalam penanganan permasalahan anak, salah 

satunya adalah kurangnya fasilitas rehabilitas bagi anak dan belum terbentuknya 

forum anak perwilayah secara keseluruhan. Di kota Sukabumi sendiri baru ada 2 

forum anak yang dibentuk perwilayah, yaitu wilayah kecamatan Citamiang, dan 

kecamatan Cikole.  

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan 

fenomena masalah sebagai berikut :  

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Ukuran dan Tujuannya dibuat kebijakan KLA ini masih belum tercapai 

karena masih tingginya permasalahan anak pada kluster perlindungan 

khusus. Hal ini menyebabkan kota Sukabumi belum dikatakan sebagai 

kota yang layak anak. 
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2. Sumberdaya  

Sumber daya belum mencukupi pada kluster perlindungan khusus di 

dinas sosial. Karena saat ini dinas sosial belum memiliki tenaga 

profesinal dalam penanganan kasus anak yaitu tidak adanya seorang ahli 

psikologi sehingga apabila terjadi permasalahan pada anak hanya 

dibantu oleh pekerja sosial (peksos) , namun saat ini dinas sosial hanya 

memiliki 1 orang pekerja sosial. Kemudian fasilitas dalam menunjang 

kebijakan ini masih  kurang, karena kota Sukabumi belum memiliki 

tempat rehabilitas bagi anak. 

3. Komunikasi 

Komunikasi yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari 

ketidaktahuan masyarakat terkait adanya kebijakan KLA dan kurangnya 

informasi masyarakat mengenai adanya lembaga penyediaan layanan 

konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dan P2TP2A di kota Sukabumi 

karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Selain itu keberadaan 

forum anak daerah juga belum banyak diketahui oleh masyarakat dan 

juga anak. kemudian dalam pengimplementasian kebijakan ini, 

koordinasi yang dilakukan oleh dinas Pengendalian Penduduk, KB, 

P3A,dan PM dalam penguatan komitmen pemenuhan hak anak hanya 

dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun sehingga kurangnya monitoring 

yang berkelanjutan. 
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4. Karakteristik agen pelaksana.  

Sejauh ini dalam mengimplementasikan kebijakan KLA oleh dinas 

Pengendalian Penduduk, KB, P3A dan PM yang sebagai leading sektor 

dalam kebijakan ini, telah melakukan kebijakan ini sesuai dengan SOP 

atau Standar Operasional Procedure. Selain itu dukungan dapat dilihat 

dengan adanya program dan kegiatan sesuai dengan kluster nya masing-

masing. Namun implementor dalam kluster pada perlindungan khusus 

masih belum menjalankan kebijakan ini dengan efektif karena adanya 

keterbatasan yang dimiliki dalam segi fasilitas.  

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 

Dalam faktor ini, lingkungan politik sudah mendukung adanya 

kebijakan pengembangan KLA, yaitu dengan dibuatnya peraturan 

daerah No 4 Tahun 2013 mengenai perlindungan anak yang didalamnya 

mencangkup kebijakan KLA, selain itu dukungan politik juga dapat 

dilihat dari inisiatif pemerintah dalam pembentukan kepengurusan 

gugus tugas KLA untuk memudahkan koordinasi yang terjalin. Namun 

jika dilihat dari faktor sosial dan ekonomi, dukungan masyarakat masih 

kurang, hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui adanya 

kebijakan KLA ini. 

6. Sikap para pelaksana (disposisi) 

Keterlibatan agen pelaksana dalam pengembangan KLA sebagian besar 

sudah mendukung, hal ini dapat dilihat dengan adanya sebagian 

kegiatan, program yang menunjang dalam pemenuhan hak anak pada 
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setiap kluster KLA yang salah satu diantaranya adalah sekolah ramah 

anak, puskesmas ramah anak, penyedian lembaga kesejahteraan sosial 

anak. Namun agen pelaksana dalam kluster perlidungan khusus 

memang belum melaksanakan pemenuhan hak anak pada penyedian 

fasilitas yang layak untuk anak, hal ini dikarenakan  adanya perbedaan 

prioritas dalam pemenuhan hak anak pada setiap dinas yang terkait 

dengan klaster perlindungan khusus. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait implementasi pengembangan KLA dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di 

Kota Sukabumi”. 

1.2. Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian 

1.2.1 Fokus Masalah 

Adapun fokus masalah dari penelitian ini ialah “Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi” 

1.2.2. Pertanyaan Pokok Penelitian 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di 

Kota Sukabumi  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan dalam 

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian ilmu untuk memahami teori 

dan wawasan dalam pemahaman implementasi dalam bidang ilmu administrasi 

publik. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hal ini dapat berguna sebagai dasar pemahaman mengenai teori yang telah 

diperoleh, dan juga dapat memberikan pengalaman, wawasan, juga 

pengetahuan yang lebih luas dalam kajian implementasi kebijakan KLA di 

kota Sukabumi. 

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Peremberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan dinas- dinas yang 

terkait dalam pengembangan KLA di kota Sukabumi. 

c. Bagi pembaca 
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan sebagai sumber informasi dan bahan perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


