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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan sebuah anugerah yang tidak ternilai bagi setiap orang tua. 

Kelahiran seorang anak menjadi hal yang paling ditunggu dalam sebuah keluarga. 

Setiap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak akan menjadi perhatian 

orang tua. Seorang anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus 

masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang 

akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan 

kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua 

elemen masyarakat. 

SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan 

tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban 

pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak 

kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. 

Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media 

persemaian SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang memiliki 

jiwa nasionalisme dan pekerti luhur. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan 

kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan 

responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak. 
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Seorang anak tidak hanya mempunyai kebutuhan masing-masing, setiap 

anak juga mempunyai hak. Hak yang dimaksud adalah hak untuk tumbuh dan 

berkembang, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan 

sekitar, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan serta hak-hak yang 

lainnya. Selain itu anak juga mempunyai hak untuk mengenali lingkungan 

sekitarnya baik didesa kota ataupun ditempat lain. Karena seorang anak harus bisa 

bersosialisasi dengan keadaan sekitar. Proses sosialisasi dengan lingkungan 

tersebut diajarkan orang tua sejak anak itu masih kecil, sehingga nantinya seorang 

anak terbiasa dengan keadaan lingkungan dan terbiasa bergaul atau bersosialisasi.  

Sosialisasi yang dilakukan anak-anak tentunya juga memerlukan perhatian 

dan bimbingan dari orang tua serta lingkungan sekitar. Peran serta orang tua 

sangat penting untuk membimbing seorang anak untuk bersosialsasi agar anak 

tersebut tidak terjerumus kedalam kondisi lingkungan yang tidak baik. Orang tua 

mempunyai peranan yang sangat menonjol dalam proses perkembangan anak, 

sehingga akan muncul perbedaan antara anak yang mendapatkan bimbingan orang 

tua dengan anak yang tidak mendapatkan bimbingan orang tua saat bersosialisasi 

di masyarakat. 

Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara 

lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota 

layak anak (KLA) yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk 

memenuhi hak anak. Contoh nyata dari belum adanya kebijakan tentang kota 

layak anak (KLA) di kota Surakarta adalah masih banyaknya anak-anak usia 

sekolah yang berkeliaran di jalan-jalan raya. Di sudut suatu jalan ada anak yang 
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menjajakan koran pada saat jam sekolah berlangsung, di tempat lain ada 

segerombolan anak yang duduk-duduk sambil memainkan gitar dan menanti bus-

bus yang lewat. Sedangkan di ujung jalan yang lain seorang anak perempuan asik 

meminta-minta kepada pengguna jalan ketika lampu lalu lintas menyala merah. 

Melihat kondisi tersebut, pemerintah kota Surakarta berusaha keras mewujudkan 

kota Surakarta menjadi kota layak anak (KLA).  

Lahirnya kebijakan kota layak anak (KLA) di kota Surakarta diharapkan 

dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga 

atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan 

atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan 

bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan 

terpenuhi kebutuhan pisik dan psikologisnya.Kota Layak Anak merupakan istilah 

yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan 

Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam Kebijakan 

tersebut digambarkan bahwa kota layak anak (KLA) merupakan upaya 

pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak 

Anak (KHA) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi 

pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. 

Demi mewujudkan kota layak anak (KLA) tersebut, maka pemerintah 

kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, 

isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas  anak ke dalam dokumen 

perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu maka perlu adanya analisis 
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terhadap kinerja implementasi kebijakan kota layak anak, salah satunya Peraturan 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 

2009 Tentang  Kebijakan  Kabupaten/Kota Layak Anak di tinjau dari sisi tipe 

kebijakan dan model implementasi. 

Meneliti tentang pemahaman dan ketaatan hukum relevan bagi penulis 

sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan calon 

guru PPKn. Relevansi tersebut dapat dilihat dari visi PPKn sesuai dengan 

peraturan Depdiknas (2006) sebagaimana dikemukakan oleh Fadhil (2010), yaitu 

menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga Negara 

untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Selain relevan dengan visi PPKn, juga relevan dengan 

misi PPKn. Misi PPKn ini sesuai dengan peraturan Depdiknas (2006) 

sebagaimana dikemukakan oleh Fadhil (2010), yaitu memfokuskan pada 

pembentukan warga Negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban 

untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Visi dan misi PPKn tersebut secara tegas mengharapkan para peserta didik 

agar memiliki pemahaman dan ketaatan hukum, baik pada aturan hukum formal 

maupun kebiasaan. Keinginan tersebut yang juga sejalan dengan visi dan misi 

PPKn, yaitu adanya tujuan PPKn. Tujuan PPKn menurut Muchji (2007) 

sebagaimana dikutip oleh Gunawan (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara. 
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2. Sikap serta perilaku yang mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan 

bangsa. 

3. Wawasan nusantara. 

4. Ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang 

dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuaan dan teknologi serta seni. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap implementasi hak anak 

di kota Surakarta. Oleh karena itu di pandang cukup penting untuk mengadakan 

penelitian terhadap implementasi hak anak di kecamatan Jebres kota Surakarta 

dengan studi kasus Kota Layak Anak di kota Surakarta tahun 2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada, serta permasalahan yang jelas 

dan terperinci agar dalam proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi hak anak di kecamatan Jebres kota Surakarta? 

2. Bagaimanakah kendala penerapan hak anak di kecamatan Jebres kota 

Surakarta? 

3. Bagaimanakah solusi mengatasi kendala penerapan hak anak di kecamatan 

Jebres kota Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah salah satu titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas, serta sebagai acuan 

pokok terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat melaksanakan 

penelitian secara terarah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi hak anak di kecamatan Jebres kota 

Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala penerapan hak anak di kecamatan Jebres kota 

Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala penerapan hak anak di 

kecamatan Jebres kota Surakarta. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga penelitian ini nantinya diharapkan juga mampu 

memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, masing-masing sebagaimana 

uraian berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan konseptual 

kepada Pemerintah Kota Surakarta mengenai implementasi hak anak agar 
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bisa secepatnya mewujudkan Kota Surakarta menjadi Kota Layak Anak 

(KLA). 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarkan dan menambah informasi serta masukan mengenai 

implementasi hak anak dalam Kota Layak Anak (KLA) di kota Surakarta 

tahun 2014. 

b. Sebagai calon pedidik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama melakukan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik dan bagi 

masyarakat luas. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi. Menurut Setiawan (2004:39), implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan 

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang 

efektif. Pendapat yang hampir serupa dengan Setiawan dikemukakan oleh 

Usman. Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 
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bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Sedikit berbeda dengan pendapat Harsono 

mengenai implementasi, Harsono (2002:67) mengemukakan bahwa 

implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi 

tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan 

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. 

2. Hak. Menurut Agustina (2011), hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik 

kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan menurut 

van Apeldoorn (dalam bukunya“Inleiding tot de studie van het 

nederlanserecht”), sebagaimana dikutip oleh Nawazir (2012), hak ialah 

hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum 

tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi satu kekuasaan.       

3. Anak. Menurut Wadong (2000:12), anak secara sosiologis sebagai kelompok 

sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempatnya 

berinteraksi. Dalam hal ini lebih mengarahkan kepada perlindungan kodrati 

karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud 

ekspresi sebagaimana orang dewasa. Rahman (2012) menyatakan bahwa anak 

adalah orang yang berumur 18 tahun kebawah termasuk yang masih berada 

dalam kandungan (Undang-Undang No 23 tahun 2002, Perlindungan Anak). 

4. Hak Anak. Menurut Undang-Undang RI No. 39. Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan 

Pasal 66 yang antara lain meliputi hak : 

a. Atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara; 
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b. Sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahan kan hidup, dan 

meningkatkan taraf kehidupannya; 

c. Sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraannya; 

d. Untuk anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh 

perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara. 

e. Untuk anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk terjamin 

kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

f. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawahbimbingan orang tua 

dan/atau wali; 

g. Untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri; 

h. Untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing 

kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa; 

i. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan 

fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, ataupihak lain manapun 

yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut; 

j. Untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan 

kehendak anak sendiri kecuali jika ada alas an dan aturan hukum yang sah 
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yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik 

bagi anak; 

k. Untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya; 

l. Untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi 

dan berkreasi sesuai dengan minta, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri; 

m. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak 

sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya; 

n. Untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa 

bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsure 

kekerasan; 

o. Untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan 

setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu 

pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental 

spiritualnya; 

p. Untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan ekslpoitasi dan pelecehan 

seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; 

q. Untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi; dan 

r. Untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 
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Saputra (2012) mengemukakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak 

azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak tersebut mencakup non 

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, 

perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak (Undang Undang 

Perlindungan anak Bab l pasal l No.12 dan Bab II pasal 2). Mendapatkan Air Susu 

Ibu (ASI) merupakan salah satu hak azasi bayi yang harus dipenuhi, sekaligus hak 

setiap ibu untuk menyusui bayinya.  

 

 


