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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 

kepada Tuhanmulah kamu berharap” 

(QS. Al-Insyirah : 5 – 8) 

 

“Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah bersama orang – orang yang sabar” 

(QS. Al Baqarah : 153) 

 

Ketika kau melakukan usaha mendekati cita – citamu, di waktu yang bersamaan  

cita – citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu. 

(Fiersa Besari) 
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ABSTRAK 

Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana dalam diri anak 

melekat hak dan kewajiban anak yang harus di lindungi oleh orang tua, 

pemerintah, maupun lingkungan anak itu sendiri. Pelindungan terhadap anak 

perlu dilakukan sebab anak adalah tunas, potensi, generasi penerus, cita – cita 

perjuanagan bangsa yang memiliki peranan yang sangat stategis. Kota Layak 

Anak adalah kabupaten/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 

terpenuhinya hak anak. Tujuan adanya Kota Layak Anak ini sebagai upaya 

pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Agar Kabupaten/Kota layak anak 

bebas dari kekerasan maka pemerintah dalam meluncurkan sebuah program 

KLA perlu mendapatkan beberapa indikator sebagai upaya perlindungan hak-

hak anak. 

 

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Kota Layak Anak 
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ABSTRACT 

The child is the mandate of God Almighty which in the child attaches the 

rights and obligations of children who must be protected by the parents, the 

government, and the environment of the child itself. Child protection is 

necessary because children are buds, potentials, future generations, the ideals 

of the nation's perjuanagan who have a very strategic role. Child-Friendly 

Cities are districts / cities that have a child rights-based development system 

through the integration of planned and comprehensive commitment and 

resources of the government, community and business world in policies, 

programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights. The 

purpose of this Child-Friendly City is the government's efforts to fulfill 

children's rights. For districts / cities to be child free from violence, the 

government in launching a Child Friendly City program needs to obtain 

several indicators as an effort to protect children's rights. 

Keywords: Child, Child Protection, Child Friendly City




