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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat) sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Negara hukum merupakan suatu negara di mana segala tindakan 

atau perbuatan harus terdapat dasar hukumnya dan telah diatur oleh hukum.1 

Maka dari itu, semua elemen masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sehingga 

hukum dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam  penyelesaian masalah 

sangat kompleks yang terjadi didalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik 

permasalahan antar individu, kelompok maupun permasalahan yang berkaitan 

dengan negara.2 

Norma hukum merupakan norma yang timbul, tumbuh dan 

berkembang didalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat mengatur 

hubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini, maka hukum tidaklah dibuat 

oleh sang penguasa, namun norma hukum yang lahir di dalam suatu 

kelompok masyarakat, sehingga harus memuat nilai-nilai yang ideal dan 

wajib dijunjung tinggi oleh semua elemen dan aspek masyarakat. 

Sebagaimana tercantum didalam Pasal 28 B Ayat (2) bahwa, “Setiap anak 

                                                             
1 Natangsa Surbakti, 2010, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan 

Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta: BP-FKIP UMS, hlm. 68. 
2 Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 

2014, hal 556. 
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berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlundungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

Sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada bab X (sepuluh) Pasal 52 

sampai dengan Pasal 66. Bahwa hak anak telah diuraikan dalam bagian 

tersebut. Dengan demikian anak mempunyai hak yang harus dilindungi dan 

ditegakkan secara hukum, karena anak merupakan suatu generasi penerus 

bangsa, yang akan menjadi pengganti para tokoh maupun pemimpin pada 

suatu negara.3 

Memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya merupakan sebuah 

pendidikan agama pada anak. Secara garis besar bisa dikategorikan bahwa, 

anak secara Islam mempunyai hak, yaitu 1) hak anak sebelum dilahirkan dan 

2) hak anak setelah dilahirkan. Sebelum dilahirkan artinya, bahwa anak sudah 

mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang baik dari calon ayah dan 

ibunya. Setelah dilahirkan, hak yang seharusnya diterima oleh anak adalah 

ajaran mengenai agama Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah 

saw. serta diisyaratkan di dalam Al-Qur’an.4 

Pada prinsipnya hukum memiliki fungsi untuk melakukan perubahan-

perubahan serta diminta untuk menciptakan keadaan-keadaan baru yang 

sesuai dengan kehendak pembangunan itu sendiri, sehingga sering disebut 

                                                             
3 Irma Rumtianing, 2014, Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, Pebruari 2014, hal 12. 
4 Santi Lisawati, 2017, Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya 

Pendidikan Agama Pada Anak, Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 2, hal 87. 
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sebagai “social engineering”.5 Salah satu cara untuk melakukan perubahan 

yang dikehendaki adalah dengan menegakkan perlindungan hukum terhadap 

hak anak, melaui penerapan program Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam bahasa Inggris 

mempunyai istilah child-friendly city (CFC). Awal mula diinisiasi UNESCO 

dalam program yang dinamakan Growing Up City. Program tersebut telah 

dilakukan uji coba di empat negara, yaitu Australia, Mexico, Argentina, dan 

Polandia. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui bagaimana kelompok anak 

menggunakan serta menilai lingkungan keruangan di sekitar mereka. 

Kemudian program child-friendly city (KLA) dipopulerkan oleh UNICHEF 

yang bertujuan agar dapat menciptakan lingkungan yang membantu 

pengimplementasian hak-hak anak lewat peraturan dan kebijakan oleh 

pemerintah lokal.6 

Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu bentuk 

pembangunan yang difokuskan pada pemenuhan hak anak yang melibatkan 

komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha pada suatu 

program kebijakan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya serta 

dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya hak-hak anak. 

Hak anak pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat 

digannggu gugat. Orang tua, masyarakat, pemerintah serta negara wajib 

menjamin, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. 

                                                             
5 Natangsa Surbakti dan Sudaryono, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 2. 
6 Moh Ilham A Hamudy, 2015, Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan 

Makassar, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015 : 149 – 160, hal 150. 
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Sejak tahun 2017, Kota Surakarta telah menyandang status sebagai 

Kota Layak Anak (KLA) Utama, yang pada dasarnya, merupakan suatu kota, 

yang layak untuk tumbuh kembang anak sebagai penerus generasi dimasa 

mendatang.7 Kota Surakarta sebagai penyandang status Kota Layak Anak 

(KLA) selama 3 tahun berturut-turut, tentunya secara administratif maupun 

secara praktis telah memenuhi berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak .  

Program yang diadakan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan 

diberbagai wilayah di Indonesia, yang salah satunya adalah Kota Surakarta, 

maka diharapkan kota tersebut mampu melahirkan bibit-bibit unggulan anak 

yang berprestasi baik dalam hal akademik maupun non akademik serta 

mempunyai budi pekerti yang luhur. Karena progam KLA secara substansial 

telah melindungi dan berupaya untuk melaksanakan hak apa saja yang 

harusnya diterima oleh anak sesuai dengan apa yang tercantum didalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, 

bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesuai dengan kebutuhan”. 

Namun pada praktiknya, Kota Surakarta yang telah ditetapkan sebagai 

Kota Layak Anak Utama masih belum berjalan secara optimal.  

Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki lima tingkatan peringkat, yaitu mulai 

                                                             
7 Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jumat, 12 Maret 2021, 20.45 WIB: Surakarta 

Kembali Raih Kota Layak Anak Utama, dalam https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-

kembali-raih-kota-layak-anak-utama/ 

 

https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-kembali-raih-kota-layak-anak-utama/
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-kembali-raih-kota-layak-anak-utama/
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dari pratama, madya, nindya, utama, dan paripurna. Pada saat ini belum ada 

kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai peringkat paripurna sebagai 

Kabupaten/Kota Layak Anak.8 Ditunjukkan di dalam tulisan Eddy Suryanto 

HP, S.H., M.H. yang menjelaskan bahwa program Kota Layak Anak di 

Surakarta belum berjalan secara maksimal. Masih banyak ditemui 

pelanggaran dan beberapa indikator yang belum bisa dipenuhi oleh 

pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini, pelanggaran seharusnya tidak 

terdapat kembali pada Kota Layak Anak Utama di Kota Surakarta, yang latar 

belakangnya melindungi hak anak, yang tentunya akan menjadi penghambat 

efektivitas pelaksanaan program Kota Layak Anak. Maka dari itu, Program 

Kota Layak Anak di Kota Surakarta hanyalah seperti formalitas belaka, dan 

belum sepenuhnya patut menyandang status sebagai Kota Layak Anak 

Utama.9 

Menurut Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Surakarta, pada tahun 2018 telah tercatat 3 kasus 

pemerkosaan/persetubuhan, 10 kasus pencabulan, 1 kasus penganiayaan, 20 

kasus KDRT, 3 kasus hak asuh anak, 1 kasus perdagangan, 1 kasus narkoba, 

2 kasus bullying, dan 4 kasus penelantaran dan psikis. Pada tahun 2019 

tercatat 11 kasus kekerasan, seksual, 3 kasus penganiayaan, 15 kasus KDRT, 

6 kasus hak asuh anak, 1 kasus perdagangan, 4 kasus bullying, dan 6 kasus 

psikis dan penelantaran. Pada tahun 2020 tercatat 5 kasus kekerasan seksual, 

                                                             
8 Republika.co.id, Rabu 12 Februari 2020 16:32 WIB: Kawasan Tanpa Rokok Jadi Syarat Kota 

Layak Anak, dalam https://www.republika.co.id/berita/q5l169382/kpppa-kawasan-tanpa-rokok-

jadi-syarat-kota-layak-anak 
9 Eddy Suryanto HP, 2015, Surakarta Kota Layak Anak Dinilai Hanya Formalitas, Jurnal Serambi 

Hukum, Vol. 08 No. 02, 02 Agustus 2014 _ Januari 2015, hal 167. 

https://www.republika.co.id/berita/q5l169382/kpppa-kawasan-tanpa-rokok-jadi-syarat-kota-layak-anak
https://www.republika.co.id/berita/q5l169382/kpppa-kawasan-tanpa-rokok-jadi-syarat-kota-layak-anak
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2 kasus penganiayaan, 14 kasus KDRT, 2 kasus hak asuh anak, 3 kasus 

pencurian, dan 10 kasus bullying.10 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP HAK ANAK DI SURAKARTA (Tinjauan Atas Implementasi 

Program Kota Layak Anak) ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagimana telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, maka 

untuk mempermudah pembahasan pada penulisan skripsi ini. Penulis telah 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak serta dalam Perspektif Hukum Islam?  

2. Bagaimana implementasi perlindungan hak anak dalam program kota 

layak anak di Kota Surakarta? 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Penulisan tinjauan pustaka dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui 

penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang akan ditulis oleh 

penulis, selain itu sebagai bentuk gambaran kaitanya dengan penelitian ini 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan yang mutlak dalam penulisan 

                                                             
10 Open Data Kota Surakarta, Rabu, 24 februari 2021, 13.15 WIB: Data Penanganan Kasus 

terhadap Perempuan dan Anak di Kota Surakarta, dalam http://data.surakarta.go.id/sk/dataset/data-

penanganan-kasus-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-tahun-2019. 

http://data.surakarta.go.id/sk/dataset/data-penanganan-kasus-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-tahun-2019
http://data.surakarta.go.id/sk/dataset/data-penanganan-kasus-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-tahun-2019
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penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Setelah mencari, 

menelaah, dan menganalisis penulis sementara telah menemukan beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu 

perlindungan hukum terhadap hak anak melalui penerapan program kota 

layak anak di Kota Surakarta, yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian yang ditulis oleh Difta Mufrita, yang berjudul “Kemitraan 

Pemerintah dan LSM dalam Program Perlindungan Anak dalam 

Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta”, dalam penelitian 

tersebut permasalahan yang diteliti berkaitan dengan bagaimana bentuk 

Kemitraan Pemerintah bersama LSM  dalam menjalankan program kota 

layak anak di Surakarta yang di dasari dengan 4 prinsip kemitraan 

sebagaimana dijelaskan oleh Koki, yakni: 1) Clears Goals 2) Clears Roles 

3) Trust 4) Comitment. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

Kemitraan Pemerintah bersama LSM dalam pengimplemetasian Program 

Perlindungan Anak di Kota Surakarta belum dapat berjalan sebagaimana 

diharapkan, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang kemudian 

menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. 

2. Penelitian yang ditulis oleh Hamid Patilima, yang berjudul “Kabupaten 

Kota Layak Anak”, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

berkaitan dengan gagasan awal kebijakan kabupaten/kota layak anak, 

pentingnya program kota layak anak dan perubahan KHA dari bahasa 

hukum menuju program dan kebijakan tentang konvensi hak anak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rumtianing, yang berjudul “Kota 

Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak”, dalam penelitian 
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tersebut aspek yang diteliti mengenai pengintegrasian komitmen bersama 

antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha pada suatu program kebijakan 

yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya serta dilaksanakan secara 

berkelanjutan guna menjamin tercapainya hak-hak anak. Pelaksanaan 

kebijakan ini selalu memposisikan hal-hal yang berkaitan dengan anak dan 

hak anak sebagai hal yang pertama dan paling utama 

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana telah penulis sebutkan 

di atas, permasalahan yang akan penulis bahas mengenai Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Anak di Surakarta (Tinjauan Atas Implementasi 

Program Kota Layak Anak), berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya karena belum ada yang menganalisis perlindungan hukum 

terhadap hak anak melalui penerapan program kota layak anak di Kota 

Surakarta, serta penulisan skripsi ini akan lebih menekankan pada 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, implementasi, serta realita 

penerapan Kota Layak Anak di Kota Surakarta, dan sejauh mana efektivitas 

program tersebut diaplikasikan di Kota Surakarta dalam melindungi hak anak. 

Karena pelanggaran hak anak yang masih banyak terjadi di Kota Surakarta, 

yang statusnya kini menyandang gelar sebagai Kota Layak Anak Utama sejak 

tahun 2019. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sebagimana telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya kaitanya 

dengan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian 

ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui perlindungan terhadap hak anak atas Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak serta dalam Perspektif Hukum Islam. 

2. Mengetahui pengimplementasian perlindungan hak-hak anak dan 

perlindungan anak dalam Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota 

Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, 

khususnya bidang Hukum Perlindungan Anak. 

b. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat meberikan sumbangan 

literatur sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Melalui penulisan penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan 

memperdalam ilmu yang penulis miliki selama ini, serta sumbangan 

pengatahuan bagi aparat penegak hukum khususnya para praktisi 



10 

 

didalam menangani kasus terkait dengan anak dengan masalah yang 

diteliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. 

b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan masukan 

bagai para pembuat kebijakan dan sebagai wujud pertimbangan 

program kebijakan pemerintah kedepannya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota. 

Layak Anak. 

Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. 

 

Pendukung Penghambat 

Efektivitas Penerapan Program Kota Layak Anak di Kota 

Surakarta dalam Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Surakarta. 
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Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan 

bahwa, seorang anak memerlukan perlindungan hak atas dirinya, karena pada 

prinsipnya anak tidak dapat berjuang sendiri untuk melindungi dirinya. 

Tentunya hal ini tidak lepas dari peran orang tua, keluarga, dan lingkungan 

sekitarnya. Perlindungan hukum bagi hak dan kebebasan anak (fundamental 

rights and freedom of children) bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan 

yang menyangkut tentang kesejahteraan dan masa depan anak. Sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 8.11” 

Demi menjamin perlindungan terhadap hak anak, maka pemerintah 

pusat memiliki program, yaitu Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam 

penerapannya KLA harus mengikuti Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 

Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri 

Negara PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak 

Anak. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Program 

Kota/Kabupaten Layak Anak dapat optimal, dan berjalan dengan semestinya. 

Pada prinsipnya anak mempunyai 4 hak dasar yang pokok, salah satunya 

yaitu mengenai hak mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan 

untuk hidupnya. Dengan demikian anak juga diperlakukan sebagai insan yang 

harus dimanusiakan.12 

                                                             
11 Dian Ety Mayasari, 2018, Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency, Kanun Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, hal. 394-395. 
12 Muhammad Fedryansyah,  Anissa Nur Fitri & Agus Wahyudi Riana, Perlindungan Hak-Hak 

Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Prosiding Ks: Riset & Pkm, Volume: 2 

Nomor: 1, Hal: 47. 
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Praktiknya, di dalam penerapan Program Kota/Kabupaten Layak Anak 

tidaklah mudah, tentunya ada banyak faktor yang menghambat. Tentunya ada 

banyak aspek yang menjadi penghambat program tersebut, mulai dari aspek 

yang terdekat, yaitu dari lingkungan sekitar tempat anak itu tinggal. Adanya 

iklan yang banyak tersebar di pinggir jalan yang tidak sepantasnya ada bagi 

Kota/Kabupaten Layak Anak. 

Program tersebut memerlukan dukungan, agar pemerintah 

kota/kabupaten harus saling bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat. Serta memastikan terpenuhinya hak anak secara utuh perlu 

diperhatikan secara lebih dalam setiap pengembangan KLA. Pendekatan 

reaktif dan berbasis institutif diperlukan dalam sistem kesejahteraan dan 

perlindungan anak. Dalam pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga oleh 

Pemerintah Daerah juga diperlukan adanya pendekatan yang komperhensif, 

yang pada akhirnya akan saling berhubungan dan menyatukan rangkaian 

kesatuan perlindungan anak.13 

Tingkat keberhasilan Program Kota/Kabupaten Kota Layak Anak 

(KLA) dapat dilihat dari keefektivitasan program tersebut. Apakah dengan 

adanya program tersebut akan menjamin hak-hak anak dan memebrikan 

kesejahteraan pada anak, ataukah tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga 

dapat dinilai dari hal tersebut, bahwa program tersebut menjadi solusi atas 

perlindungan hak anak atau hanya sebatas program yang tidak terrealisasi 

dengan baik.  

                                                             
13 Laurensius Arliman S dan Darmini Roza, 2018, Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan 

Kota Layak Anak di Indonesia,vol 25, hal 207. 
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Efektivitas membuat keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang ditetapkan. Maka, efektivitas merupakan suatu kesesuaian yang timbul 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang dituju, karena 

keaktifan dan daya guna dalam suatu upaya tertentu. 

Sehingga efektivitas pada hakekatnya dikaitkan dengan pengertian 

efisien dengan acuan tercapainya hasil dari kegiatan, walaupun terdapat 

perbedaan diantara keduanya, karena efektivitas menekankan pada 

pencapaian hasil dan efisien lebih menekankan pada proses mencapai hasil 

dengan cara mengkomparasikan antara input dan output.14 

 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian hukum merupakan rangkaian proses menemukan 

aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang digunakan sebagai sarana untuk 

menjawab permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.15 Sebagai salah 

satu sarana untuk menjawab permasalahan yang ada, agar hasil yang 

diperolah maksimal maka diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

penulisan penelitian ini. Metode yang digunakan penulis yakni: 

1. Metode Pendekatan 

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. Metode yuridis empiris merupakan metode pendekatan dengan 

menelaah data sekunder dahulu kemudian baru menggunakan data primer 

yang diperoleh dari lapangan untuk dianalisis menjadi data sehingga dapat 

                                                             
14 Sudjana, 2019, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman  Terhadap Efektivitas 

Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit  Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2000, Al Amwal: Vol. 2, No. 1, hal 79. 
15 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 35. 
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memecahkan masalah yang dijadikan fokus penelitian.16 Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 

Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Empiris merupakan 

suatu metode yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan data 

tentang adanya hubungan realitas di masyarakat akibat hukum yang 

berlaku dengan menggunakan studi lapangan yang terdiri dari beberapa 

teknik. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung 

kepada para pihak yang bersangkutan, diantaranya yaitu, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta, dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani tentang kasus anak. 

2. Jenis Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif berusaha mengumpulkan data yang telah diperoleh 

dari hasil penelitian guna disusun dengan cara dijelaskan dan dianalis 

untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.17 Pada 

penulisan skripsi ini penulis akan mendeskripsikan mengenai perlindungan 

hukum terhadap hak anak melalui penerapan program kota layak anak di 

Kota Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai obyek penelitian ini 

adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta dipilih karena sebelum melakukan 

penelitian, penulis telah melakukan riset singkat dan menemukan 

                                                             
16 Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal 53. 
17 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika, hal 11. 
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permasalahan sebagimana penulis tulisakan sebagai fokus permasalahan. 

Alasan lainnya adalah Kota Surakarta merupakan kota dimana penulis 

menempuh pendidikan untuk mencapai derajat sarjana strata satu, 

sehingga dengan pertimbangan tersebut Kota Surakarta dianggap ideal 

untuk dijadikan lokasi penelitain oleh penulis. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh dan 

dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari lokasi penelitian tanpa 

menggunakan perantara orang lain, data tersebut kemudian diolah 

sendiri oleh penulis.18 Data yang digunakan untuk penelitian diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Surakarta dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat Kota Surakarta, sehingga dari hasil mencari sumber data 

dapat diketahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

hak anak melalui penerapan program kota layak anak di Kota 

Surakarta serta kendala dan hambatan dalam penerapan program 

tersebut.” 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang penulis dapatkan secara 

tidak langsung. Data sekunder memberikan gambaran mengenai 

keterangan yang sifatnya merupakan penjelas dan pendukung dari data 

                                                             
18 Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo 

Persada, hal 214. 
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primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam 

penelitian ini data sekunder yang digunakan: 

1) Bahan Hukum Primer” 

a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak.. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak.   

e. Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.”” 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk membantu 

menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dari jurnal ilmiah, buku litartur, makalah-makalah yang 

berkaitan dengan perlindungan hak anak dan program Kota Layak 

Anak (KLA). 

3) Bahan Hukum Tersier 
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Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum 

primer dan sekunder, digunakan sebagai penjelas lebih detail 

seeperti kamus istilah hukum dan kamus bahasa. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 

dengan metode pengumpulan datanya yakni: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data primer yang 

sumber utamanya diperoleh dari informasi atau pendapat yang 

diperoleh dari responden yang ditunjuk dalam penelitian ini. Untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam hal ini peneliti melalakukan 

studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yang 

sebelumnya telah ditentukan sasaran respondennya. Wawancara 

merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab 

intensif bersama responden mengenai topik yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah Bidang Analisis 

Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Surakarta, Lembag Swadaya Masyarakat 

Kota Surakarta yaitu LSM Kakak dan LSM Kapas. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik memperoleh data dengan cara 

mencari, menelaah, menganalisis bahan pustaka, literatur, prosiding,  

artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan laporan-laporan yang ada kaitannya 

dengan perlindungan hak anak dan program Kota Layak Anak (KLA). 
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6. Metode Analisis Data 

  “Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah 

menggunakan metode deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan 

adalah pendekatan kualitatif dibantu dengan analisis kuantitatif yang 

bertujuan manghasilkan data desktiptif.” 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dengan format empat 

bab untuk mendapatkan deskripsi secara menyeluruh dan maksimal berkaitan 

dengan permasalahan dan jawaban atas permasalahan tersebut yang akan 

penulis uraikan dalam skripsi ini. Penyusunan format empat bab ini ditujukan 

agar mempermudah dalam melakukan analisis dan penjabaran, yang 

kemudian setiap bab akan dibagi sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tinjauan pustaka penelitian terdahulu, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.” 

BAB II Tinjauan pustaka akan dibagi menjadi empat bagian 

pembahasan yakni uraian tentang tinjauan umum tentang perlindungan 

hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan tentang perlindungan hak anak, 

dan tinjauan umum tentang Kota Layak Anak (KLA).” 

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan akan berisi uraian mengenai 

data-data yang telah penulis peroleh baik dari studi lapangan maupun dari 
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studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis sebelum kemudian 

diperoleh konklusi  

BAB IV Penutup akan menguraikan tentang kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini dan juga saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 

untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.  

 


