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ABSTRAK 

 

 

Setiap diri pada anak melekat hak-hak yang harus terjamin 

dan terpenuhi. Orang tua, masyarakat, pemerintah dan lsm/ormas 

menjadi penting keberadaanya dalam meminimalisir tingkat 

pelanggaran ham kepada anak, pemenuhan hak kepada anak yang 

merupakan faktor penting dalam terciptanya daerah kabupaten/kota 

layak anak. Seluruh elemen lapisan masyarakat berkewajiban 

melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir kekerasan kepada 

anak, intimidasi kepada anak serta upaya pemenuhan hak-hak kepada 

anak agar perlindungan kepada anak dapat lebih dipastikan. Adapun 

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana 

peran lembaga swadaya masyarakat LPAI Cabang Kabupaten 

Lampung Barat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Lampung Barat? 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah 

terhadap peran lembaga swadaya masyarakat LPAI Cabang 

Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan Kabupaten Layak 

Anak di Kabupaten Lampung Barat? Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran lembaga swadaya masyarakat LPAI 

dalam berpartisipasi mewujudkan kabupaten layak anak dalam 

pandangan Fiqh Siyasah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analitis. 

Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dilengkapi oleh data sekunder, yakni dari buku-buku, 

jurnal, dan penelitian terdahulu. Populasi pada penelitian ini 

berjumlah 23 orang dan sample atau informan pada penelitian ini 

berjumlah 9 orang. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian bersifat deskriptif analisis dengan tujuan memberi 

gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan 

analisis kualitatif yang bersifat induktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1.Peran Lembaga 

Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Cabang Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan Kabupaten 

Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat sangat penting 
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keberadaannya, atas seluruh program kerja yang telah terealisasi 

seperti bantuan pendampingan hukum, sosisalisasi tentang hak anak 

dan konsultasi hukum.2.Peran Lembaga Swadaya Masyarakat sudah 

sesuai dengan Fiqh Siyasah yakni menciptakan kemaslahatan untuk 

seluruh masyarakat. Dalam aspek Fiqh Siyasah Lembaga Swadaya 

Masyarakat dapat disamakan dengan konsep ummah yaitu organisasi 

yang diikat erat oleh aqidah Islam dan memiliki tujuan yang jelas 

untuk kemaslahatan ummat terutama LPAI dalam menjaga hak-hak 

anak di Kabupaten Lampung Barat. 
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MOTTO 

 

                             

                          

 

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu;penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras,  

dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang  

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu  

mengerjakan apa yang diperintahkan 

”  (At-Tahrim 66:6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

    Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dengan 

memberi beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi 

ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan 

penafsiran berbeda dikalangan pembaca. Adapun judul 

skripsi adalah: “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang Kabupaten 

Lampung Barat)”. 

Adapun pengertian nya antara lain: 

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

a. Peran yang menurut kamus besar bahasa 

Indonesia diartikan sebagai pemain, proses, cara 

dan perbuatan memerankan.
1
 

b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya 

disebut LSM adalah merupakan usaha mandiri 

dari kalangan organisasi swasta yang berciri 

altruistis, edukatif, agama dan perlindungan alam 

lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia 

dalam masa kini dan masa yang akan datang. 

c. Kabupaten Layak Anak adalah sistem 

pembangunan satu wilayah administrasi yang 

mengintegrasikan komitmen dan sumber daya 

                                                      
1Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 854. 



 

 

2 

pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang 

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan 

dalam program kegiatan untuk menjamin 

pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2
 

2. Fiqh Siyasah 

  Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang 

secara spesifik membahas tentang seluk beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 

dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan 

yang bernafaskan atau yang sejalan dengan ajaran 

Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia 

dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan 

yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang dijalankannya.
3
  

    Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami 

bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam 

mengamati dan menganalisis secara jelas terhadap 

peranan LPAI Cabang Kabupaten Lampung Barat 

mengenai “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat Dalam Mewujudkan 

Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi 

Pada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat) 

 

 

 

                                                      
2Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat, No 3 Tahun 2018, Tentang 

Kabupaten Layak. 
3Mujar Ibnu Syarif Dan Khamammi Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan 

Pemikiran Ilmu Politik (Jakarta: Erlangga, 2008), 11. 
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B. Latar Belakang Masalah 

    Kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari sebuah negara 

menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam 

mengatasi atau memberikan konstribusi terhadap 

pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas 

individu, kelompok dan masyarakat. Sebagai upaya 

memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan 

hak kepada anak, pemerintah Indonesia mulai Tahun 2006 

melaksanakan program Kabupaten Layak Anak atau biasa 

disebut KLA. Kabupaten Layak Anak merupakan sistem 

pembangunan satu wilayah administrasi yang 

mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan 

pemenuhan hak anak.
4
 

    Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, generasi 

emas penerus bangsa. Anak sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang 

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 

2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota 

Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  

Perempuan  Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi 

Kabupaten/Kota Layak Anak mengatakan bahwa anak 

                                                      
4Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota 

Layak Anak, 1. 
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adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5
 

 Dalam buku pedoman Kota Layak Anak tahun 2006 

dijelaskan bahwa Kota Layak merupakan istilah yang 

diperkenalkan pertama kali oleh  Kementerian  Negara 

Pemberdayaan  Perempuan pada tahun 2006 melalui 

kebijakan kota layak anak, karena alasan untuk 

mengakomodasi persoalan anak di setiap kota di Indonesia. 

Dalam kebijakan KLA tersebut digambarkan bahwa KLA 

merupakan upaya Pemerintah untuk mempercepat 

implementasi konvensi hak anak dari kerangka hukum ke 

dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti 

kebijakan, institusi dan kebijakan layak anak. Pedoman kota 

layak anak tahun 2006 kemudian terus disempurnakan, dan 

sesuai dengan panduan pengembangan KLA tahun 2011 

dijelaskan bahwa kota layak anak yaitu kota yang 

didalamnya telah 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.
6
 

 Perlindungan anak mutlak harus diwujudkan oleh setiap 

elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaanya oleh 

negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

wajar. Sesuai dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup 

                                                      
5Raden Dewi Setiani ”Implementasi Kebijakan Pembentukan 

Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten 

Pandeglang”, ( Pandeglang : Institut STIAMI, 2018) 
6Mustiqowati Ummul Fitriyah, Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak 

Anak (KLA) di kota Pekanbaru, Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 

Vol.9, No.2 (2017), https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.21.g20. 
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anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan dan meliputi hak-hak anak untuk 

hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi dalam 

berbagai aspek kehidupan  serta mendapat  perlindungan 

dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
7
 Bentuk  

kekerasan terhadap anak tentunya bukan hanya berupa 

kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan 

maupun pemerkosaan, melainkan juga kekerasan nonfisik, 

seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. 

Pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan 

(hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 

Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU KDRT), meski tidak menyebutkan secara 

khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah 

menetapkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak 

sebagai tindak pidana, yaitu: mencakup kekerasan fisik, 

psikis, dan seksual.
8
 

 Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki 

makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma 

untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai 

pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan 

rohani, pembinaan generasi, pembentukan ummat, dan 

pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip 

kemuliaan dan peradaban. Upaya perlindungan terhadap 

anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari 

janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan 

belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi 

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

                                                      
7Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
8Dwi Puji Lestari, “Peran Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) 

Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak”, Martabat: Jurnal Perempuan dan 

Anak, Vol.2, No.1 (2018), http://dx.doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.315-338. 
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komprehensif. Hakekat perlindungan anak dalam Islam 

adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan 

kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian 

perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan 

diskriminasi. Jika demikian hal nya, perlindungan anak 

dalam Islam berarti menampakkan apa yang di anugerahkan 

oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa 

sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan 

memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga 

anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan 

kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan 

memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan 

amanah ciptaan Allah SWT.
9
 

 Perlindungan anak mencakup setiap bidang 

pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang 

terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan 

publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang 

layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun 

perempuan. Partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, 

LSM, dan ORMAS sangatlah penting dalam menjalankan 

program KLA diseluruh daerah dan Kecamatan agar 

program yang telah ditentukan oleh Pemerintah dapat 

terealisasi dan dijalankan dengan baik sehingga dapat 

mencapai tujuan yang telah diharapkan. 

  Di Indonesia, keberlangsungan ORMAS dan LSM telah 

diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan 

dalam pasal 28 UUD 1945, terdapat suatu jaminan bagi 

seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun 

                                                      
9Burhanuddin Hamnach, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam 

Perspektif Islam”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.8, No.1 (2014), 289, 

http://dx.doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632. 
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tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak memajukan 

dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif 

untuk membangun masyarakat, bangsa, dan mengeluarkan 

pendapat. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Maksud dari 

kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 

1945 antara lain membentuk korporasi sebagai sarana 

peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan 

usaha, lembaga amal atau yayasan partai politik, atau 

organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus 

merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. 

Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada 

harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum dan 

perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
10

 

  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah 

organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah 

masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara 

sukarela atau kehendak sendiri berminat serta bergerak 

dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi 

atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyakarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan 

masyarakat, yang menitik beratkan pada pengabdian secara 

swadaya.
11

 Keberadaan Ormas dan LSM serta keikutsertaan 

dalam menjalankan program Pemerintah di Kabupaten 

Lampung Barat menjadi penting peranannya untuk 

mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

dalam menciptakan kabupaten layak anak di Kabupaten 

Lampung Barat khususnya. 

                                                      
10Sosioglobal, “Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi”, Departemen 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Vol.1, No.1 

(2016), https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185. 
11Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun1980, Tentang Pembinaan 

Lembaga Swadaya Masyarakat. 
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 LSM Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu LSM yang 

berperan aktif dalam memberikan bantuan terhadap tindak 

pelanggaran kekerasan/pidana kepada anak di Kabupaten 

Lampung Barat, untuk memberikan perlindungan kepada 

anak secara fisik maupun non fisik, sebagai salah satu 

bentuk upaya dalam mendukung dan menjalankan program 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menciptakan 

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat. 

 LSM Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat selalu siap memberikan bantuan 

terhadap kasus yang menimpa anak di beberapa Kecamatan 

Kabupaten Lampung Barat, memberikan bantuan konsultasi 

hukum, pendampingan hukum penyelesaian perkara kasus 

pelanggaran HAM/pidana, dan LSM Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung 

Barat juga turut mensosialisasikan akan pentingnya 

pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak 

kepada masyarakat Lampung Barat secara langsung ataupun 

sosialisasi melalui sosial media. Dalam penanganan kasus 

terhadap anak juga LSM Lembaga Perlindungan Anak 

Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat melakukan 

pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan 

untuk mengantisipasi dampak psikis atau trauma terhadap 

anak yang menjadi korban pelanggaran kekerasan. 

 Namun demikian dibeberapa Kecamatan masih banyak 

terjadi pelanggaran kekerasan kepada anak, pelecehan 

terhadap anak, serta kekerasan fisik terhadap anak masih 

kerap terjadi di Kabupaten Lampung Barat.
12

 Artinya, 

masih kurang pemahaman dan bimbingan keluarga serta 

kurangnya koordinasi masyarakat kepada pemerintah 

                                                      
12 Data Penanganan Kasus LSM LPAI Cabang Kabupaten Lampung Barat, 

Tahun 2020. 
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daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak yang mana 

indikasi terwujudnya Kabupaten Layak Anak ialah 

terjaminnya perlindungan HAM terhadap anak. Maka 

demikian, perlunya kerjasama di setiap elemen masyarakat 

untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah 

sebagaimana yang termaktub dalam Perda No 3 Tahun 2018 

pasal 22 ayat 1 tentang peran serta masyarakat. Dengan 

adanya peran LSM Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Cabang Kabupaten Lampung Barat tersebut, maka 

diharapkan anak-anak bisa mendapatkan hak-hak mereka, 

mendapat perlindungan HAM dari berbagai bentuk 

kekerasan dan diskriminasi, dan juga diharapkan 

masyarakat dapat mengetahui hak-hak anak dan juga 

diharapkan dapat mencegah perlakuan yang dapat 

merugikan serta membahayakan anak. Sehingga akan 

muncul rasa kebersamaan serta saling mendukung, tanpa 

melihat anak sebagai bagian atau subordinat dalam 

kelompok masyarakat melainkan menempatkan anak 

sebagai subjek sosial yang harus dilindungi hak nya. 

Tabel 1.1 

Jumlah kasus yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak 

Indonesia di Kabupaten Lampung Barat periode  

2019-2021.
13

 

No Kecamatan 

Tahun 

2019 2020 2021 

1 Gedung Surian  1 kasus  

2 Way Tenong 2 kasus 1 kasus 1 kasus 

                                                      
13Data penanganan kasus LSM LPAI Cabang Kabupaten Lampung Barat 

2019-2020. 
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3 Sukau  1 kasus  

4 Balik Bukit 1 kasus  1 kasus 

5 Batu Ketulis 1 kasus   

6 Belalau 1 kasus  2 kasus 

7 Pagar Dewa 1 kasus  1 kasus 

8 Sekincau   1 kasus 

9 Batu Brak   1 kasus 

10 Sumber Jaya   2 kasus 

Jumlah 6 kasus 3 kasus 9 Kasus 

Sumber: Data LPAI, 2021  

Dari data dan fakta yang telah peneliti uraikan, 

maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam 

mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif 

Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Swadaya 

Masyarakat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Cabang Kabupaten Lampung Barat)” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah suatu penemuan konsentrasi 

sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya 

pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman 

dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan 

sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil 

yang di inginkan. Fokus penelitian ini merupakan batas 
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ruang dalam membangun penelitian agar penelitian yang di 

lakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam 

pengembangan pembahasan. 

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Dalam 

Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dan sub-fokus pada 

penelitian ini adalah peran lembaga swadaya masyarakat 

LPAI, KLA dan Fiqh Siyasah. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia cabang 

Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan 

Kabupaten Layak anak? 

2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan 

kabupaten layak anak perspektif Fiqh Siyasah? 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan 

skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mengetahui peran LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat 

dalam berpartisipasi mewujudkan Kabupaten Layak 
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Anak 

b. Mengetahui peran LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat 

dalam berpartisipasi mewujudkan Kabupaten Layak 

Anak menurut tinjauan fiqh siyasah. 

2. Kegunaan penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

   Pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, 

diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai pengembangan hukum positif 

maupun hukum Islam selebihnya dapat 

dipergunakan untuk sebagai bahan bacaan 

disamping literatur- literatur yang sudah ada tentang 

peran LSM dalam menciptakan kabupaten Layak 

Anak. 

b. Kegunaan praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan 

mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk 

memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi 

syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Isharyanto, 

Jurusan Hukum Tata negara, Fakultas Syariah, Uin 

Raden Intan Lampung pada tahun 2020 yang berjudul: 

“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Way Kanan)”. Hasil dari penelitian adalah 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 

di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan, namun 

belum maksimal. Dari 24 indikator ada beberapa poin 

yang belum terimplementasi, seperti masih adanya 

tindak kekerasan dan perkawinan anak, sarana 

infrastruktur dan ruang bermain publik yang ramah 

anak masih sangat minim, dan kawasan dilarang 

merokok yang baru terlaksana di area perkantoran. 

Analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen 

PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way 

Kanan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip 

dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Karena dalam 

ketentuan Islam maupun fiqh siyasah, manusia 

dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak 

dan harus memenuhi hak-hak anak. 
14

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musrifin Diyan 

Syahputra, mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 yang 

berjudul: “Peran Lembaga Masyarakat Seroja Dalam 

Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Pada 

Lingkungan Pendidikan Anak Jalanan di Surakarta. 

”Hasil penelitian adalah :Peranan yang diprogramkan 

                                                      
14Hendy Isharyanto, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Way Kanan), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 

http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9820 
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oleh lembaga PPAP Seroja dalam menangani kasus 

pendidikan anak jalanan ini sesuai dengan program 

pendidikan yang dicanangkan dalam program Kota 

Layak Anak (KLA). Dengan adanya program PLK 

Sekolah Kita dari lembaga PPAP Seroja anak jalanan 

dapat memperoleh pendidikan akademis, keterampilan 

hidup dan pembinaan mental, memperoleh ijazah Kejar 

Paket, dan yang paling penting tujuan dari semua 

program ini adalah mengurangi intensitas anak jalanan 

untuk beraktivitas dijalan, dan lebih memikirkan masa 

depan. Hambatan-hambatan yang dialami lembaga 

PPAP Seroja dalam pelaksanaan program KLA pada 

lingkungan pendidikan anak jalanan dikategorikan 

menjadi dua, Pertama, hambatan yang berasal dari 

dalam (internal) seperti, kurangnya SDM, kurangnya 

pendanaan, dan kurangnya pemanfaatan fasilitas yang 

tersedia. Kedua, hambatan yang berasal dari luar 

(eksternal) berupa kurangnya perhatian pemerintah kota 

terhadap LSM pemerhati pendidikan untuk anak 

jalanan, kurangnya support penuh dalam kegiatan dan 

program yang dilaksanakan LSM dari dinas terkait, 

serta koordinasi yang kurang untuk perkembangan 

program yang mendukung terwujudnya Kota Layak 

Anak (KLA). Dari semua hambatan-hambatan tersebut 

perlunya dikoordinasi lagi agar dalam pelaksanaan 

sesuai dengan yang diprogramkan, sehingga manajemen 

yang baik bisa terwujud dalam mencapai dan 

mempertahankan Surakarta sebagai Kota Layak Anak 

terbaik di Indonesia. 
15

 

Telah di kemukakan dari penelitian di atas 

                                                      
15Musrifin Diyan Syahputra, “Peran Lembaga Masyarakat Seroja Dalam 

Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Pada Lingkungan Pendidikan Anak Jalanan 

di Surakarta, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 

http://eprints.ums.ac.id/44666/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 
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terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang di lakukan oleh penulis: Pada penelitian 

sebelumnya berfokus kepada Implementasi pengawasan 

terhadap indikator kabupaten layak anak, sementara 

pada penelitian skripsi ini berfokus kepada Bab 4 pasal 

22 Perda No.3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak 

Anak tentang peran serta masyarakat yakni LSM LPAI 

Cabang Kabupaten Lampung Barat. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, 

kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu 

disiplin.
16

 Metodologi juga merupakan analisis teoritis 

mengenai suatu cara atau metode. Ada beberapa metode 

yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

   Dilihat dari jenisnya, penelitian skripsi ini 

termasuk dalam penelitian lapangan (field research). 

Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan 

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
17

 Penelitian 

lapangan bermaksud mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

keadaan suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan 

masyarakat.
18

 

Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang 

mengangkat dan permasalahan yang ada dalam 

                                                      
16Suharsimi Arikunto, Metedologi penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 

2006), 112.  
17Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996). 
18Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metedologi Penelitian Sosial, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5. 
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kehidupan masyarakat, dalam hal ini menjelaskan 

realitas yang ada yaitu tentang implementasi peran LSM 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia cabang 

Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan 

Kabupaten Layak Anak tinjauan fiqh siyasah. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif 

analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif 

analitis adalah suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, 

dianalisis dan kemudian disimpulkan.
19

 Dalam 

penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran 

Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia dalam menciptakan Kabupaten Layak 

Anak tinjauan fiqh siyasah. 

3. Data dan sumber data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu 

diperoleh, Adapun sumber data dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal 

objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri 

oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pengurus dan anggota LSM 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia cabang 

Kabupaten Lampung Barat. 

b. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak 

berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.
20

 

                                                      
19Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafik Grafika, 

2011),106. 
20Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. 
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Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung 

data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 

buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil 

penelitian yang berkaitan erat dengan objek 

penelitian.
21

 

4. Metode pengumpulan data 

 Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

a. Metode wawancara 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data 

atau informasi yang dilakukan dengan cara 

mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai. Adapun hal-hal yang perlu 

dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah 

menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada narasumber.
22

 

b. Metode observasi 

  Observasi adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan 

menggunakan pengamatan dan pengindraan.
23

 Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara mencatat, 

memilih, serta melakukan pengkodean serangkaian 

prilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi dan sesuai dengan tujuan tujuan 

empiris.
24

 Adapun jenis  observasi yang diterapkan 

                                                                                                                  
Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116. 

21Ibid, 106 
22Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial,.171. 
23Muhadjir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan 

Postivik Rasionaliti Phenomeologik dan Realisme Metaphisik dalam Telaah Studi 

Teksi Penelitian Agama, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118. 
24Susiadi, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan 

penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung) ,96. 
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dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, 

dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dala 

keadaan obyektif yang diobservasikan. Metode 

observasi ini adalah metode observasi sekunder 

yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan 

mengamati secara langsung tentang implementasi 

peran Lembaga Swadya Masyarakat Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia cabang Kabupaten 

Lampung Barat dalam mendukung terciptanya 

Kabupaten Layak Anak tinjauan fiqh siyasah. 

Adapun kegiatan observasi yang dilakukan 

peneliti dilaksanakan dalam kurun waktu 3 hari: 

1) Hari pertama observasi yakni menyambangi 

sekretariat LSM Lembaga Perlindungan Anak 

Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat 

untuk bertemu pengurus LSM Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia guna memperoleh 

data mengenai sejarah berdiri LSM Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia dan Struktural 

Kepengurusan LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung 

Barat. 

2) Hari kedua observasi yakni bertemu pengurus 

LSM Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

Cabang Kabupaten Lampung Barat untuk 

mengetahui terkait kinerja dan upaya yang 

dilakukan LSM Lembaga Perlindungan Anak 

Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat 

dalam memberikan bantuan penanganan perkara 

anak di Kabupaten Lampung Barat. 

3) Hari ketiga observasi yakni bertemu pengurus 

LSM Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 
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Cabang Kabupeten Lampung Barat untuk 

memperoleh data terkait penanganan kasus anak 

yang diselesaikan oleh LSM Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat dan mengetahui 

hambatan yang dihadapi LSM Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat dalam upaya 

mewujudkan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Lampung Barat. 

c. Metode dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data 

mengenai suatu hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya.
25

 Metode dokumentasi ini 

dipergunakan untuk memperoleh data tentang 

sejarah berdiri, struktur organisasi, jumlah 

pengurus, dan anggota LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia di Lampung Barat. 

5. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

dari satuan satuan atau individu-individu yang 

karakteristiknya hendak diduga atau diteliti.
26

 

Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas 

dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang 

menjadi populasi dari penelitian ini yaitu struktural 

                                                      
25Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188. 
26Djarwanto, Pokok-pokok metode riset dan bimbingan teknis penulisan 

Skripsi, (Yogyakarta: Liberty, 1994) 



 

 

20 

Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia cabang Kabupaten 

Lampung Barat. 

Tabel 1.2 

Struktur Pengurus Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung 

Barat Periode 2019-2023
27

. 

No Nama Jabatan 

1 Drs. H.Dahlin Azhari, M.Pd Ketua 

2 Erwin Lubis 
Wakil 

ketua 

3 Jefri Ardiansyah Sekretaris 

4 Efwandi 
Wakil 

sekretaris 

5 Komisi pengembangan dana 

dan bendahara: 

1) Nafsiah, M. Pd 

2) Gusti Putriana B, S.E 

 

 

Ketua 

Sekretaris 

6 

Komisi pemantauan hak 

anak: 

1) Emma famela, A.Md, 

Kep 

2) Jumiatun 

3) Setijani rahayu, S.Pd 

 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

7 

Komisi kajian dan analisis 

pelayanan anak: 

1) Lena, S.Ag 

 

 

Ketua 

                                                      
27 Susunan pengurus lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten 

Lampung Barat periode 2019-2023. 
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2) Sulastri, A.Md 

3) Lola rahmaturiza 

Sekretaris 

Anggota 

8 

Komisi advokasi anak dan 

reformasi hukum: 

1) Candra guna, SH 

2) Helda rina, SH,MH 

3) Rinto arius 

 

 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

9  

Komisi penguatan 

kelembagaan: 

1) Drs. Nukman, MM 

2) Rika aprianti 

3) Sinta kusuma, S.Pd 

 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

10 

Komisi promosi dan 

sosialisasi hak anak: 

1) Fitri yana sembiring, 

A.Md,KL 

2) Mardiana, S.Sos.I 

 

 

Ketua 

 

Sekretaris 

 11 

Komisi kerjasama antar 

lembaga: 

1) Mansur edwar, A.Md 

2) Fitriana sari, S.Pd 

 

Ketua 

Sekretaris 

 12 

Kesekretariatan 

1) Mahendra 

atmawijaya 

2) Saputra wijaya, S.Pd 

 

 

 

 

      Sumber: Data LPAI, 2021 
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Keseluruhan populasi pada penelitian ini 

yakni berjumlah 24 orang, Maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu 

populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa 

besar populasi tersebut, sehingga suatu populasi 

penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti 

seluruhya perlu diambil sebagian saja, yang biasa 

disebut dengan sampel. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan 

tertentu di ambil dari suatu populasi dan diteliti 

secara rinci.
28

 Dalam hal menentukan sampel, penulis 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas 

tujuan tertentu.
29

 Teknik pengambilan sampel dengan 

cara membagi populasi dalam kelompok-kelompok 

yang homogen yang disebut strata dan sampel tidak 

diambil secara acak dari tiap strata tersebut, akan 

tetapi disesuaikan dengan kriteria yang telah di 

tetapkan.
30

 Untuk memilih responden dengan 

masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan 

masalah yang dipecahkan.  

Tujuan dari metode ini supaya sampel yang 

dipilih sesuai dengan tujuan masalah, sehingga 

memperkecil kesalahan dalam proses pemilihan data. 

Adapun kriteria dari sampel yang peneliti ambil 

antara lain: 

 

                                                      
28Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan 

Kuantitatif (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), 162. 
29Arikunto, “Metodelogi Penelitian”,.112. 
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019). 
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1) Sampel yang dipilih merupakan Anggota 

pengurus aktif di LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia cabang Kabupaten Lampung 

Barat. 

2) Sampel yang dipilih adalah anggota yang aktif 

dalam kegiatan memberikan bantuan pada kasus 

anak di Kabupaten Lampung Barat. 

3) Sampel yang dipilih berkaitan erat pada objek 

penelitian yakni, LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung 

Barat. 

Berdasarkan kriteria sampel diatas, yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:  

1) 1 (satu) orang ketua LSM Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung 

Barat. 

2)  1 (satu) orang sekeretaris LSM Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat. 

3) 7 (tujuh) orang ketua bidang anggota LSM 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang 

Kabupaten Lampung Barat. Maka keseluruhan 

sample pada penelitian ini berjumlah 9 orang 

yang akan dijadikan sample penelitian. 

6. Metode pengolahan data 

 Pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-

cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang dikumpulkan 

kemudian di olah, pengolahan data pada umumnya 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Editing 

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk 

memeriksa kelengkapan data yang telah 

dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan 

suatu pemeriksaan kembali apakah data-data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan 

dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang 

berhubungan dengan penelitian maupun data-data 

dari lapangan. 

b. Coding 

 Coding adalah kegiatan mengklasifikasikan 

jawaban- jawaban dari pada responden kedalam 

kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan 

dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk 

angka pada masing-masing jawaban.
31

 

c. Sistematis 

 Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan 

memposisikan data-data yang telah diperoleh dalam 

suatu kerangka sistematik penulisan atau bahasa 

berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan 

pengelompokan data, yang telah diedit dan 

kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori 

dan urutan masalah.
32

 

7. Metode Analisis Data 

 Data yang telah dikumpulkan melalui instrument 

penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau 

menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian 

ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data 

                                                      
31Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Asara, 2015), 154. 
32Suhasini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik…, 83. 
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yang telah ditemukan peneliti selama melakukan 

penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat 

mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang 

diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan 

tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi 

dengan menggunakan analisi kualitatif yang bersifat 

induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk 

menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan 

sejelas-jelas nya tentang apa yang diperoleh dilapangan, 

dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan 

menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai 

dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam 

upaya pemecahan masalah.
33

 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Bab I berisi tentang Penegasan judul, Latar 

belakang masalah, Fokus dan Sub fokus penelitian, 

Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode 

penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II memuat uraian tentang Lembaga Swadaya 

Masyarakat (pengertian, dasar hukum, tujuan dan 

fungsi), Fiqh Siyasah (pengertian, runag lingkup, dasar 

hukum dan pembagian bidang ilmu) Konsep Ummah, 

Kabupaten Layak Anak (latar belakang, pengertian, 

dasar hukum, tujuan, dan perlindungan anak dalam 

Islam).  

 

                                                      
33Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia bIndonesia, 1998), 34. 
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Bab III memuat secara rinci tentang gambaran 

umum Lembaga swadaya masyarakat LPAI Cabang 

Kabupaten Lampung Barat sejarah singkat LSM LPAI 

Cabang Kabupaten Lampung Barat, visi dan misi LPAI, 

peran dan fungsi LPAI, prinsip organisasi, Azas dan 

landasan, tujuan organisasi, struktur pengurus harian 

LPAI Cabang Kabupaten Lampung Barat dan berisi 

penyajian fakta dan data penelitian. 

Bab IV berisi tentang Analisis Data dan Temuan 

Penelitian. Analisis peran Lembaga Swadaya 

Masyarakat LPAI dalam mewujudkan kabupaten layak 

anak, pandangan Fiqh siyasah terhadap peran Lembaga 

Swadaya Mayarakat LPAI dalam mewujudkan 

kabupaten layak anak. 

Bab V bab terakhir berisi Kesimpulan dan 

Rekomendasi. 
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BAB II 

  LANDASAN TEORI 

 

A. Lembaga Swadaya Masyarakat 

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah 

organisasi yang di dirikan oleh perorangan atau 

sekelompok orang yang secara sukarela memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan 

suatu lembaga non pemerintahan yang melaksanakan 

berbagai Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), Lembaga Swadaya Masyarakat 

merupakan suatu lembaga non pemerintahan yang 

melaksanakan berbagai macam kegiatan menyangkut 

berbagai bidang, antara lain sosial, politik ekonomi dan 

kesehatan, yang dilakukan secara swadaya atau 

mandiri.
34

 

 Istilah LSM lalu di definisikan secara tegas 

dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 

No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh 

Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan 

bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang 

anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik 

Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri  

berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 

                                                      
34Oktaria Trisnawati, “Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM 

PATTIRO (Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang)”, (Skripsi 

Universitas Negeri Semarang, 2016), 12, http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/22247.  
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ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud 

partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang 

menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
35

 

Dalam sistem politik yang demokratis, 

masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena 

menyediakan wahana untuk memperjuangkan 

kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan 

pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan 

pasar dan elite-elite politik. Dalam hal ini fokus kinerja 

LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan 

menciptakan kesadaran masyarakat melalui penataan 

organisasi dan metode secara bersama-sama. LSM 

bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan 

tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak 

terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat.
36

  

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara 

mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit 

dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali 

bisa di artikan sebagai gerakan yang tumbuh 

berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah 

untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian 

masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Menurut Peter Hannan, seorang pakar ilmu-ilmu 

sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian 

tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, 

menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang 

bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di 

                                                      
35Ibid, 14-15  
36Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, “Peran Organisasi Masyarakat Dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menopang Pembangungan Indonesia” 

Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, Vol.1, No.1 (2016)”, 49-67, 

https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185. 
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tingkat masyarakat bawah, biasanya melalui penciptaan 

dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya 

lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 

sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk 

menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah 

proyeknya berakhir.
37

 

2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Dasar hukum lembaga swadaya masyarakat 

termuat dalam Undang-Undang dan keputusan presiden 

serta keputusan dibawahnya, yaitu: 

a. UU No 17 Tahun 2013 Tentang organisasi 

kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang 

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 

sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 

kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan pancasila. 

b. Keputusan presiden No 49 Tahun 2001 bahwa 

lembaga pemberdayaan adalah wadah yang 

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra 

pemerintah desa dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 

dibidang pembangunan. 

c. Intruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) 

No 8 Tahun 1990, Tentang pembinaan lembaga 

swadaya masyarakat. Menyebutkan bahwa LSM 

adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya 

                                                      
37Achad Azif Nurul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria 

dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kampung Bustaman Kelurahan 

Purwodinatan Kota Semarang” (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2019), 30-3. 
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adalah masyarakat warga Negara Republik 

Indonesia yang secara sukarela atau kehendak 

sendiri berniat serta bergerak dibidang kegiatan 

tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau 

lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan 

kepada pengabdian secara swadaya. 

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka 

LSM mempunyai payung hukum dan segala program 

dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan pemerintah 

dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena 

LSM dibentuk untuk membantu pemerintah dan 

sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan segala 

potensi yang ada di masyarakat guna mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat 

a. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat
38

 

 Tujuan LSM dari berbagai zaman adalah sama 

yaitu mencapai tingkat kemandirian yang lebih 

tinggi dari masyarakat yang dilayani, tetapi mereka 

mempunyai motivasi kerja yang berbeda dari zaman 

ke zaman. LSM itu ada karena masyarakat atau 

organisasi Indonesia yang secara sukarela atau 

kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang 

kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 

organisasi/lembaga yang lebih besar lagi sebagai 

wujud partisipasi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat, yang menitik beratkan kepada 

                                                      
38Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, .52. 
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pengabdian secara swadaya.
39

 

b. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat 

            LSM mempunyai fungsi strategis sebagai 

pelopor yang melayani perubahan sosial dalam 

penguatan ranah sipil, dikatakan bahwa ormas 

berfungsi sebagai sarana: 

1)  Meningkatkan partispasi masyarakat dalam 

pembangunan disegala bidang. 

2)  Menjembatani antara kepentingan masyarakat 

dengan pemeritah dan pihak lain sebagai wujud 

pembangunan partisipatif. 

3)  Mengembangkan program pemerintah dengan 

aspirasi masyarakat. 

4) Meningkatkan ekonomi rakyat, baik yang 

berada dikota maupun Desa/Kelurahan atau 

sebutan lain yang setingkat, agar dapat 

menikmati hasil-hasil pembangunan. 

5) Memperkuat potensi masyarakat untuk gotong 

royong dalam aksi sosial dan penanggulangan 

bencana.
40

 

 

B.  Kabupaten Layak Anak 

1. Latar Belakang Kabupaten Layak Anak 

 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar 

dapat kehidupan sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang 

                                                      
39 Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, “Peran Organisasi, 50. 
40Darma Pranata, “Peran LembagaPemberdyaan Masyarakat (LPM) Dalam 

Meningkatkan Perekeonomiam Umat (Study Di Desa Adi Jaya Kecamatan 

Pekalongan Lampung Timur)” (Skripsi IAIN Metro, Lampung, 2020), 14-15, 

http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/742. 
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serta partisipasi secara optimal sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan secara optimal serta mendapat 

perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan 

diskriminasi.
41

 Perlindungan anak juga ditegaskan 

dalam undang-undang dasar tahun 1945 yaitu pasal 28 d 

ayat 1 undang-undang dasar 1945 setiap orang berhak 

atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan 

hadapan hukum.
42

 

  Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang 

Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak 

merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa 

yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara 

dimasa depan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya 

agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, 5 klaster hak anak:
43

 

a. Oleh masyarakat dan media. 

b. Oleh lembaga legislatif. 

c. Oleh pemerintah. 

d. Oleh lembaga yudikatif. 

e. Oleh dunia usaha. 

 

 

                                                      
41Ibid. 
42 Undang-Undang_Dasar Tahun 1945 yaitu pasal 28 D ayat 1. 
43Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 

2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. 



 

 

33 

2. Pengertian Kabupaten Layak Anak 

 Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten kota 

yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis 

hak anak melalui pengintregasian 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.
44

 

3. Dasar hukum Kabupten Layak Anak 

a. UUD Tahun 1945 pasal 28 a ayat 2  

setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

b. UU No.4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak  

Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak 

menjadi hak setiap anak tanpa diskrimiansi. 

c. UU No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak 

Batas umur anak yang dapat diajukan kesidang 

anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 

tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. 

d. UU No.4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat 

Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan 

bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya 

terutama bagi penyandang cacat anak dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 

e. UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba 

Mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam 

                                                      
44Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di 

Surakarta dan Makassar”, Junal Bina Praja: Journal of home affairs governance, 

Vol.7, No.2 (2015), 150, https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

f. UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak 

Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, 

mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan 

pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

g. UU No.20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan 

nasional 

Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. 

h. UU No.13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan 

Siapapun di larang mempekerjakan dan melibatkan 

anak pada pekerjaan terburuk dalam bentuk 

pembudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang 

memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi 

pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. 

i. UU No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga 

Setiap orang yang melihat, mendengar atau 

mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga wajib melakukan pencegahan, 

perlindungan, pertolongan darurat, dan membantu 

proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan. 

j. UU No.12 Tahun 2005 Tentang kewarganegaraan  

Anak WNI di luar perkawinan yang sah, belum 

berusia 18 tahun dan belum kawin di akui secara sah 

oleh ayahnya yang WNA tetap di akui sebagai WNI. 
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k. UU No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan 

daksi dan korban  

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di 

lindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan 

oleh guru, pengelola sekolah dan temannya. 

l. UU No.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO  

Setiap orang yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang dan korbannya adalah anak, 

maka ancaman pidananya di tambah sepertiga. 

m. UU No.24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan 

bencana pemerintah dan lembaga negara 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada anak 

dalam situasi darurat. 

4. Tujuan Kabupaten Layak Anak 

 Kabupatan Layak Anak bertujuan untuk 

membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten atau Kota 

yang mengarah pada upaya transformasi konfensi hak-

hak anak (confention on the rights of the child) dari 

kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan 

interfensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan 

untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah 

Kabupaten atau Kota. 

 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 

No.3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 

3: 

a. Peraturan KLA bertujuan untuk menjadi acuan 

penyelenggaraan kabupaten layak anak.  

b. Penyelenggaraan KLA oleh pemerintah daerah 

dimaksudkan untuk: 
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1) Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat martabat 

kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang 

berkualitas, berahklak mulia dan sejahtera. 

2) Menjamin pemenuhan hak anak di dalam 

menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat. 

3) Melindungi anak dari ancaman permasalahan 

sosial dalam kehidupannya. 

4) Mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas 

anak.  

5) Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga 

sebagai basis pendidikan pertama bagi anak. 

6) Membangun sarana dan prasarana kabupaten yang 

mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

7) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, 

kecamatan, pekon atau kelurahan dan masyarakat 

dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya 

mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap 

anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan 

kepentingan terbaik bagi anak. 

8) Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya 

manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada 

pada pemerintah daerah, kecamatan, pekon atau 

kelurahan dan masyarakat diwilayah daerah dalam 

mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. 

9) Mengimplementasikan kebijakan perlindungan 

anak melalui perumusan strategi dan perencanaan 

pembangunan daerah secara menyeluruh dan 

berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. 
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     Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 

No.3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak 

Pasal 4:  

  Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan 

oleh pemerintah  Kabupaten dilaksanakan 

berdasarkan prinsip yaitu meliputi: 

1) Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu 

transparansi, akuntabilasi, partisipasi, keterbukaan 

informasi dan sumpremasi hukum.  

2) Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, 

ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, 

asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, 

mental maupun psikis anak. 

3) Budaya dan kearifan lokal. 

4) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan 

hal yang paling baik bagi anak sebagai 

pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, 

program dan kegiatan. 

5) Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu 

mengakui dan memastikan bahwa setiap anak 

yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan 

pendapatnya diberikan kesempatan untuk 

mengapresiasikan pandangannya secara bebas 

terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi 

dirinya. 

5. Implementasi Kebijakan Yang Ramah Anak Dalam 

Pandangan Islam 

  Dalam kajian fiqh siyasah, kajiannya meliputi 

aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan 

warga negara, dan hubungan antar warga negara dengan 

Lembaga negara, dan hubungan antara Lembaga negara 
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dengan Lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat 

internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat 

eksternal antar negara, dan diatur dalam berbagai bidang 

kehidupan.
45

 Dalam prinsip fiqh siyasah terdapat kaidah 

yang berbunyi: 

 

 َدْسُء اْلَوفَاِسِذ َو َجْلُة اْلَوَصالِحِ 

 “Menolak kemafsadatan, dan meraih 

kemaslahatan.”      

Maka di dalam Islam, pencapaian kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat tidak terpisahkan satu sama lain, 

karena segala usaha di dunia harus di dasarkan kepada 

mardlotillah, bahkan usaha-usaha di dunia harus terarah 

menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. 

Menurut Islam imamah (kepemimpinan) merupakan 

pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama, serta 

mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum, 

hingga mengatur urusan rakyat berjalan dengan normal, 

dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.
46

  

  Pemerintah daerah dalam perspektif fiqh siyasah 

sebagai pemimpin adalah Amanah untuk melindungi 

rakyatnya. Pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai 

pemegang amanat kekuasan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat demi tercapainya perlindungan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut, 

pemerintah daerah memiliki kewajiban melindungi 

masyarakat dari ancaman dan gangguan terutama dalam 

                                                      
45 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu Rambu Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2003). 
46 Imam Al-Mawardi, Al- ahkam As-Sulthaniyyah (Jakarta: Qisthi Press, 

2014),32. 
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Kesehatan.
47

 Pemerintah daerah harus menjalankan 

amanat pemerintah pusat Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 11 tahun 2011 

tentang kabupaten atau kota layak anak dan Undang-

undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Pemerintah daerah (imammah) sebagai pemimpin 

merupakan tanggung jawab besar karena itu merupakan 

amanah dari Allah SWT baik atau tidaknya 

kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu 

sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang 

berperan antara lain yang di pimpin (masyarakat) dan 

yang memimpin (pemerintah daerah) jika pemimpin 

tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah 

penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal 

yang tidak baik.
48

 Pemerintah daerah sebagai pemimpin 

merupakan tanggung jawab sekaligus Amanah yang 

amat berat yang harus di emban dengan sebaik-baiknya. 

Allah SWT berfirrman: 

تِِهْن َوَعْهِذِهْن َساُعْىىَ  ٌٰ   َوالَِّزْيَي هُْن ِِلَٰه

 “Dan (sungguh beruntung) orang yang 

memelihara amanat-amanat dan janjinya”. (QS Al-

Mukminun [23]:8)” 

 Imammah disuatu daerah wajib hukumya, 

tujuannya adalah menegakkan hukum Allah dan 

mengatur sistem kemasyarakatan yang berlandaskan 

syariat untuk mencapai kemaslahatan. Maka tentunya 

sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan upaya-upaya dalam 

menciptakan kemaslahatan di setiap daerahnya, karena 

                                                      
47 Muchamad Mirsa Kurniawan, Peran Pemerintah Dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah, Jurnal Al Daulah Vol. 2, Oktober 2016. 
48 Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, cet 1, 

(Yogyakarta: AK Grup, 2006), 52. 
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pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam 

mewujudkan kemaslahatan untuk seluruh masyarakatnya 

terutama dalam menjamin HAM seluruh masyarakatnya. 

Pembentukan kebijakan kabupaten layak anak 

merupakan Langkah untuk memberikan perlindungan 

kepada anak, tujuan dari perlindungan anak menurut 

pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan 

kesejahteraan anak agar anak-anak dapat 

mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan 

tujuan penciptaan manusia.
49

 Maka dari itu, hubungan 

sinergisitas antara pemimpin (imam) atau pemerintah 

dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses 

pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya. 

sesuai kaidah: 

اِعيَِّة َهٌُْىطٌ تِاْلَوْصلََحةِ  َهاِم َعلًَ الشَّ ُف اْْلِ  تََصشُّ

 “kebijakan seorang pemimpin terhadap 

rakyatnya bergantung pada kemaslahatan” 

 Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks 

siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya 

pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala 

kepentingan-kepentingan masyarakat. Imamah harus 

menjaga dan melestarikan hukum-hukum, lebih-lebih 

menyangkut akidah, memerangi musuh yang 

mengancam keamanan maupun kesehatan negara dan 

bangsa dan menjaga keamanan dan keadilan rakyatnya.  

Penetapan peraturan daerah kabupaten lampung barat 

tentang kabupaten layak anak adalah langkah yang tepat 

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anak yang 

                                                      
49 Chusniatun, “Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia dan Islam” (On-Line), tersedia di : http://Journals.ums.ac.id, (12 

Juli 2019). 

http://journals.ums.ac.id/


 

 

41 

ada di kabupaten lampung barat sebagaimana yang 

termaktub di dalam Undang-undangan Republik 

Indonesia No 13 Tahun 1998 menyebutkan, 

kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman 

lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga 

negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan 

jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan 

Pancasila. Sesuai dengan konsep kesejahteraan yang 

terdapat di dalam Al-quran: 

                      

                            

                        

           

 “Dan Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibu 

sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri sendiri.” (QS. An-nisa [4] 36)” 

 Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, membutuhkan keterlibatan 

semua pihak secara Bersama-sama dan terkoordinasi, 
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agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat 

tercapai dan bisa kita rasakan Bersama hasilnya. 

6. Perlindungan Anak dalam pandangan Islam 

   Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah 

penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam 

pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari 

perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian 

halnya, perlindungan anak dalam islam berarti 

menampakan apa yang di anugerahkan oleh Allah SWT 

didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang 

terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-

hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan 

berkembang secara optimal serta melindungi mereka 

dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan 

perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah 

dari Allah SWT.
50

 

 Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak 

dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan 

normal. Namun ketika anak dalam situasi yang tidak 

normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar 

karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan 

ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, 

maka anak membutuhkan perlindungan dan 

penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan 

khusus bagi anak.
51

 Pemenuhan hak dasar anak 

merupakan bagian integral dari implementasi 

pemenuhan hak asasi manusia. Dalam persfektif Islam 

Hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

                                                      
50Ibnu Anshori, Perlindungan Anak menurut persfektif Islam (KPAI : 2007), 

13. 
51Ibid, 16. 
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keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
52

 Hal ini 

berarti bahwa anak yang seharusnya dapat terpenuhi 

dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab 

kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab 

seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

  

  Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman: 

يَّةً ِضٰعفًا َخافُْىا َعلَْيِهْنْۖ   َوْليَْخَش الَِّزْيَي لَْى تََشُكْىا ِهْي َخْلفِِهْن ُرسِّ

َ َوْليَقُْىلُْىا قَْىًِل َسِذْيًذا  ....."فَْليَتَّقُىا ّللّاٰ

 “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-

orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan 

yang lemah dibelakang mereka yang khawatir 

(terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan 

tutur kata yang benar “. (Q.S. An-Nisa :9) 

 Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar 

kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak 

keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, 

ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. 

Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak 

cucu kita bahwa yang belum lahir sekalipun jauh-jauh 

hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak 

sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak 

terpelihara.
53

 Terhadap anak kecil sekalipun Nabi SAW 

mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan 

menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau 

berkata kasar kepada anak. Anas bin Malik, seorang 

sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi SAW 

sejak kecil menuturkan, bahwa selama sepuluh tahun 
                                                      

52Ibid, 45. 
53Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam persfektif Islam “ASAS” 

Vol.6, No.2 (2014), 10. 
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disana Nabi SAW tidak pernah menghardik atau 

mengeluarkan kata-kata kasar (HR. Muslim) Imam 

Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau 

merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa 

direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia 

tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang 

tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan 

kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.
54

 

Maka dalam hal memberikan perlindungan kepada anak 

merupakan kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh 

seluruh orang tua, masyarakat dan negara sebagai wujud 

ketaatan dan kepatuhan hamba kepada Allah SWT atas 

anak sebagai anugerah yang harus di jaga dan di penuhi 

seluruh hak yang melekat pada diri seorang anak karena 

jaminan pemenuhan hak kepada anak dan jaminan 

perlindungan kepada anak merupakan salah satu pilar 

yang harus ditegakkan untuk kemaslahatan. 

 

 

 

                                                      
54Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Jilid 5 (Semarang: Asy-

Syifa’, 1992), 178  
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