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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah generasi penerus bangsa. Mewujudkan generasi penerus 

bangsa yang unggul dan mampu berperan dalam pembangunan adalah sebuah 

investasi jangka panjang. Investasi tersebut dilakukan, seperti pada aspek 

kesehatan, pendidikan, pengaturan pengasuhan dan hukum anak. Pemerintah telah 

berkomitmen pada isu anak yang dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 

2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-undang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan pula yang 

dimaksud perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Sayangnya, masih terdapat anak-anak Indonesia yang mengalami 

ketertinggalan dalam pemenuhan hak atau perolehan perlindungan. Berikut adalah 

beberapa permasalahan yang dialami oleh anak di Indonesia berdasarkan Laporan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Buku Profil 

Anak Indonesia 2020. 

a. Hasil Susenas 2019 (Kemen PPPA, 2021, p. 15) menunjukkan 14% anak 

Indonesia belum memiliki akta kelahiran dan persentasenya cenderung tinggi di 

di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan (17,87% dan 10,22%). Akta 

kelahiran merupakan dokumen penting yang berisi catatan kependudukan anak. 

Jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan mempengaruhi 

perolehan hak-haknya sebagai warga negara dan rentan dipalsukan identitasnya 

untuk berbagai kepentingan. 

b. Data Kementerian PPPA (2019) mencatatkan bahwa tahun 2018 sebanyak 

4,82% anak tidak tinggal dengan kedua orang tuanya. Di tahun yang sama, 1 dari 

9 anak perempuan telah menikah, 11,21% menikah sebelum 18 tahun dan 0,56% 
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sebelum 15 tahun. Perkawinan di usia anak dapat berdampak buruk terhadap 

berbagai aspek kehidupan anak. Kesempatan mengenyam pendidikan menengah 

dan tinggi menjadi menurun bahkan hilang karena adanya perkawinan anak 

(p.48). Terhambatnya akses terhadap pendidikan menurunkan kesempatan anak 

untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi ketika dewasa sehingga hal 

ini dapat melanggengkan siklus kemiskinan, memiliki lebih sedikit pengambilan 

keputusan dan daya tawar dalam rumah tangga, dan menghadapi risiko 

kekerasan dalam rumah tangga. Risiko kesehatan juga dialami sebagai dampak 

dari perkawinan anak, misalnya kehamilan dini di kalangan remaja 

menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan yang berakibat pada 

meningkatnya risiko kematian ibu dan balita (pp. 51-52).  

c. Pada aspek kesehatan, tercatat sepanjang tahun 2019 terdapat 34,9% anak 

Indonesia mengalami keluhan kesehatan dan 18,9% mengalami gangguan 

kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jaminan kesehatan juga 

tidak dimiliki oleh 37,94% anak. Terdapat 60,2% persalinan yang telah ditolong 

oleh bidan. Praktik Inisiasi Menyusui Dini (IMD) telah mencapai angka 75,88% 

di tahun 2019. Akan tetapi, cakupan ASI Eksklusif dan masalah gizi masih perlu 

diperhatikan agar dapat mencapai bahkan melampaui target (p.73). Akses 

terhadap sanitasi layak di perdesaan lebih rendah mencapai 79,77% 

dibandingkan perkotaan yang mencapai 95,27%. Hal ini karena di perdasaan 

masih kurangnya upaya pembangunan sarana dan prasarana air bersih 

dibandingkan perkotaan (p. 123) 

d. Sebanyak 81,1% anak telah tersentuh Program Indonesia Pintar (PIP). 

Sementara itu, partisipasi sekolah anak menunjukkan bahwa 6,40% penduduk 

yang berusia 10 tahun ke atas tidak/belum pernah bersekolah, 24,95% masih 

bersekolah, dan 68,65% penduduk sudah tidak bersekolah lagi. Sangat 

disayangkan bahwa persentase perempuan berusia 10 tahun ke atas yang 

tidak/belum pernah sekolah cenderung lebih tinggi daripada laki-laki baik di 

perdesaan maupun perkotaan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan 

ntara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan (pp. 146 – 147).  
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e. Tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan sebanyak 1.251 

anak dengan kasus anak berhadapan dengan hukum. Bareskrim Polri juga 

melaporkan ada 2.981 anak pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan keluarga dan 

pengasuhan alternatif terdapat 896 kasus. Kasus lainnya ialah dari Survei 

Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018, bahwa baik anak laki-laki dan 

perempuan pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan emosional, atau 

kekerasan seksual selama hidupnya meskipun dengan persentase yang berbeda 

(p. 175). 

Melihat sedemikian kompleksnya dimensi kehidupan anak Indonesia maka 

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah bersama stakeholders lainnya 

mewujudkan tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan 

pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

program, dan kegiatan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Yang demikian itu disebut sebagai Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) (Kemen 

PPPA, n.d). 

Lembaga internasional, UNICEF dan UN-Habitat telah menginisiasi Child 

Friendly Cities Initiative (CFCI) sejak tahun 1996 sebagai dukungan untuk 

pemerintah kota dalam mewujudkan hak-hak anak di tingkat lokal dengan Konvesi 

Hak Anak sebagai landasannya. Kaitan PUHA dengan Child Friendly Cities 

Initiative adalah keinginan mewujudkan suatu tempat atau lingkungan yang layak, 

memadai, dan menyenangkan bagi anak. Indonesia sendiri telah meratifikasi 

Konvesi Hak Anak dengan Kepres No. 36 tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti 

upaya pelaksanaannya guna pemenuhan hak anak secara efektif.  

Selanjutnya, Indonesia memerlukan langkah strategis untuk 

mengembangkan dan mempercepat pelaksanaan PUHA di tingkat pusat, provinsi, 

hingga kabupaten/kota, yaitu dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA). Khususnya kabupaten/kota, ia memiliki posisi penting dan mendasar 

karena bersinggungan langsung atau yang terdekat dengan masyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan urusan pelayanan publik. Kebijakan Pengembangan Kota 
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Layak Anak setidaknya diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang 

memberi jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak melalui 

sistem yang dibangun pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya 

secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen daerah 

maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang KLA. Mewujudkan KLA bukan hanya 

tugas satu pihak saja, melainkan juga pekerjaan seluruh stakeholders daerah, 

termasuk lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Keprihatinan dan perhatian 

pemerintah daerah terhadap isu anak mulai terbangun seiring dengan fakta 

rendahnya kualitas hidup anak dan kasus-kasus yang melibatkan anak di berbagai 

daerah.  

Salah satu daerah yang telah berkomitmen menyelenggarakan KLA adalah 

Kota Madiun yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun No. 16 Tahun 

2017 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Madiun No. 2 

Tahun 2019. Secara demografis, populasi penduduk di Kota Madiun sebesar 

176.099 jiwa mengacu data Badan Pusat Statistik Kota Madiun tahun 2017. Dari 

total penduduk tersebut, penduduk berumur 0 – 19 tahun merupakan seperempat 

lebih dari total populasi atau sekitar 28 persen. Kondisi ini membawa akibat pada 

pentingnya pelayanan publik berkenaan dengan kepentingan anak berupa 

pemenuhan hak dan pemberian perlindungan. Dewasa ini, di Kota Madiun memang 

telah terdapat berbagai kebijakan serta produk turunannya guna mengakomodasi 

kepentingan anak. Namun, dalam latar belakang ini terlebih dahulu akan dipaparkan 

sedikit mengenai profil anak di Kota Madiun.  

a. Kesehatan Anak di Kota Madiun 

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Madiun (2020) merilis dokumen resmi yang berjudul “Profil Kesehatan 

Kota Madiun 2019”. Masalah kesehatan pada anak di Kota Madiun diantaranya 

terkait angka kematian dan status gizi. Data kematian anak di Kota Madiun 

pada tahun 2019 diantaranya meliputi Angka Kematian Neonatus, Angka 

Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita. Angka Kematian Neonatus 7 
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kejadian kematian neonatus dari 2.530 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Bayi 

di tahun yang sama sebesar 16 kematian bayi dari 2.530 Kelahiran Hidup. 

Angka Kematian Balita sebanyak 20 balita. Dalam laporan kesehatan 

disebutkan pula penyebab kematian bayi yang umum terjadi karena Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare, 

dan penyebab lainnya. 

Status gizi balita diukur dengan indikator Bayi dengan Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) dan status gizi balita. Pemerintah menargetkan jumlah 

balita sasaran proyek estimasi sebanyak 11.956 balita, tetapi realisasi jumlah 

balita yang datang dan ditimbang sebanyak 10.471 balita (87,58%). Jumlah 

Balita Gizi Kurang sebanyak 1.106 balita. Prevalensi Balita Pendek atau 

stunting sebanyak 895 balita, dan Balita Kurus sebanyak 538 balita. Prevalensi 

stunting menurun dari 995 di tahun 2018 menjadi 895 kejadian di tahun 2019. 

Faktor pola asuh orang tua, kebiasaan pola makan di keluarga, kondisi sosial 

ekonomi, dan kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan bayi merupakan 

masalah dasar yang harus bisa dituntaskan untuk mengurangi gizi buruk dan 

prevalensi stunting secara berkelanjutan. Kondisi di atas menunjukkan bahwa 

masalah kesehatan bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal melainkan 

multifaktor. 

Berbagai intervensi dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk 

meningkatkan kesejahteraan anak mulai dari pelayanan kesehatan neonatus, 

pelayanan kesehatan bayi dan balita, pemberian imunisasi dan vitamin, 

promosi dan edukasi pentingnya pemberian ASI Eksklusif.  

b. Pendidikan Anak di Kota Madiun 

Gambaran pendidikan di Kota Madiun dapat dilihat dari partisipasi 

masyarakat pada setiap jenjang pendidikan. Tercatat dalam kurun waktu 2018 

– 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) 

menurut jenjang pendidikan di Kota Madiun sebagai berikut: 
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Tabel 1 1 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kota 

Madiun Tahun 2018 - 2019 

No Jenjang 

Pendidikan 

Formal 

Angka Partisipasi 

Kasar (APK) 

Angka Partisipasi 

Murni (APM) 

 2018 2019 2018 2019 

1 SD/ MI 98,17 95,71 106,99 101,54 

2 SMP/ MTs 82,05 85,81 94,45 105,32 

3 SMA/ MA/ 

SMK 

78,59 81,30 101,87 95,83 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2020. 

Tabel 1.1 menunjukkan terjadinya penurunan persentase APK dan 

APM pada jenjang pendidikan dasar (SD/ MI) dalam rentang tahun 2018 – 

2019. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terjadi 

kenaikan baik pada APK maupun APM tahun 2018 – 2019, kecuali APM 

SM/MA. Meskipun terjadi penurunan, beberapa indikator telah melebihi target 

capaian nasional atau lebih dari 100 persen. Secara umum, dapat diambil 

kesimpulan bahwa cenderung terjadi penurunan persentase APK dan APM tiap 

menaiki jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini dapat diartikan semakin kecil 

persentase anak yang mampu atau dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Selain persolan partisipasi pendidikan, pemenuhan sarana dan 

prasarana pembelajaran sekolah di Kota Madiun masih perlu ditingkatkan, 

terutama pada tingkat SMA/SMK/MA. Sebagaimana diungkap dalam Renstra 

Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2019 – 2024, belum semua sekolah di 

Kota Madiun memiliki sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) atau Standard Nasional Pendidikan (SNP). Hingga tahun 2018, sarana 

prasarana sekolah yang memenuhi SNP sudah mencapai 75 persen. Masih ada 

sekolah yang kondisi runag kelasnya rusak ringan, sedang atau berat. Masih 

ada pula sekolah yang sarana pembelajarannya belum lengkap, seperti 

ketersediaan perpustakaan, laboratorium IPA dan laboratorium bahasa. 

c. Ekonomi dan Sosial Budaya 
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Dewasa ini angka kemiskinan di Kota Madiun menurut laporan yang 

berjudul “Kota Madiun dalam Angka” (BPS, 2021), mengalami kenaikan. 

Jumlah penduduk miskin meningkat 1.140 jiwa, yang di tahun 2019 sebesar 

7,69 ribu (4,35 persen) menjadi 8,83 ribu orang (4,98 persen) di tahun 2020. 

Keadaan ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak 

awal 2020 (rri.co.id, 2021). Sementara itu, untuk persentase penduduk miskin 

usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2020, paling 

banyak adalah lulusan SD/SMP sebesar 52,46 persen; 37 persen lulusan setara 

SLTA; dan tidak tamat SD sebesar 17,17 persen. Di masa COVID-19 anak-

anak dari penduduk miskin perlu dijamin kebutuhan dasarnya. Kondisi 

perekonomian keluarga akan menyebabkan terhambatnya perolehan hak-hak 

anak sehingga system jaring pengaman social yang diselenggarakan harus 

bersifat multidimensi.   

Menurut Data Demografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya Kota Madiun 

(2017), pernikahan anak usia kurang dari 17 tahun yang terjadi di Kota Madiun 

sebesar 10,25 persen pada tahun 2016. Angka ini merupakan yang terkecil 

dibandingkan dengan kelompok umur perkawinan pertama kalinya. Sebagian 

besar penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas menikah untuk pertama kali 

pada umur 19 – 24 tahun sedangkan ata-rata usia perkawinan perempuan Kota 

Madiun yakni usia 22 – 23 tahun. Hal ini tak lepas dari intervensi Pemerintah 

melalui program wajib belajar 12 tahun, promosi dan sosialisasi kesehatan 

reproduksi serta mental. 

d. Hak atas Identitas Diri 

Anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem informasi dan 

administrasi kependudukan perlu diberikan bukti identitas kependudukan 

(Kartu Identitas Anak/KIA) sebagai salah satu upaya perlindungan dan 

pemenuhan hak konstitusional warga negara. Upaya pemberian identitas 

kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, 

perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. 

Di Kota Madiun, jumlah penerbitan KIA hingga pertengahan September 2019 

sebanyak 30.452 dari target 48.810 keping (rri.co.id, 2019). Kartu Identitas 
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Anak nantinya bermanfaat sebagai bukti diri yang sah; persyaratan pendaftaran 

sekolah; melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan; pelayanan 

kesehatan di Puskesmas; pembuatan dokumen keimigrasian; mengurus klaim 

santunan kematian; mencegah terjadinya perdagangan anak; serta keperluan 

lain yang membutuhkan bukti diri yang sah. 

Gambaran kondisi anak di atas merupakan faktor pendorong pentingnya 

PUHA melalui penyelenggaraan KLA Kota Madiun.  Berbagai peraturan daerah, 

kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kota Madiun telah memerhatikan 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA 

Nomor 12 tahun 2011, setidaknya terdapat lima klaster hak anak yang harus 

dipenuhi. Berikut contoh program dan kegiatan Pemerintah Kota Madiun yang 

sejalan dengan pemenuhan klaster hak anak.   
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Tabel 1.2 Program dan Kegiatan dalam Lingkup Lima Klaster Hak Anak 

No Program/Kegiatan 

A. Hak Sipil dan Kebebasan 

1 Pelayanan oleh Dispendukcapil Kota Madiun dengan system “Jemput 

Bola” terkait pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiraan 

2 Forum Anak Kota Madiun (FAKOM) 

3 Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan melaksanakan 

Webinar “Bijak Berliterasi bagi Ibu dan Anak di Era Pandemi Covid-19” 

B.  Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

1 Senam Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kedisabilitasan 

2 Rapat Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kedisabilitasan 

3 Bantuan sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

4 Adanya regulasi Alur Pelayanan Adopsi Anak dari Keluarga 

C. Kesehatan dan Kesejahteraan 

1 Program KOTAKU Kota Madiun kolaborasi dengan swadaya masyarakat 

untuk penangann permukiman kumuh dan sanitasi layak.  

2 Khitan Massal yang diadakan Pemerintah Kota melalui Dinsos PPPA 

bekerjasama dengan RSUD Sogaten 

D. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya 

1 Sekolah Adiwiyata Mandiri baik di tingkat kota, provinsi, maupun 

nasional.   

2 Tim Gerakan Disiplin Siswa (GDS) untuk menjaring siswa yang bolos 

sekolah serta Sosialisasi Bahaya Narkoba 

3 Kegiatan Jambore Anak Kota Madiun yang diadakan setiap tahun 

4 Penyediaan Angkutan Gratis sekolah dan adanya jalur khusus sepeda 

5 Pelatihan Putra Putri Berprestasi Kota Madiun bekerjasama dengan TNI 

dan Polri 

6 Pekan Seni Pelajar 

7 Program Laptop bagi Pelajar 

8 Forum Pelajar Pelopor dan Sosialisasi Keselamatan Jalan 

9 Literasi Media Sosial bagi Pelajar 

E. Perlindungan Khusus Anak 

1 Pemerintah Kota Madiun rencanakan bangun taman disabilitas 

2 Penyuluhan hukum bagi pelajar SMA/Sederajat Kota Madiun Tahun 

2018 

3 Pendampingan terhadap adanya kekerasan anak, terutama sebagai 

dampak pandemic 

Sumber: Berbagai sumber. Telah diolah kembali. 
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Berdasarkan tabel 1.2, diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan KLA di 

Kota Madiun berjalan. Dalam implementasinya, KLA membutuhkan sumber daya 

yang cukup besar, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan sehingga 

dilibatkanlah stakeholder di luar pemerintah atau agen publik. Hal ini karena pihak 

lain memiliki potensi dan modal sosial, serta pada batas-batas tertentu tanggung 

jawab tersebut dapat dibebankan kepada pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut, 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 tahun 2019 juga mengatakan strategi 

pengembangan KLA, diantaranya membangun kemitraan, memperluas aliansi 

untuk anak, dan memperkuat jaringan untuk memantau pelaksanaan perlindungan 

anak dalam situasi khusus. 

Kolaborasi (collaborative governance) merupakan salah satu tata kelola 

pemerintahan yang tengah diterapkan dalam berbagai pembangunan atau kebijakan, 

tak terkecuali dalam penyelenggaraan KLA di Kota Madiun. Kolaborasi berkontri 

pembagian peran masing-masing stakeholder yang disesuaikan dengan kapasitas 

dan keahlian yang dimiliki individu atau institusi. Kolaborasi dalam penelitian ini 

dibatasi lingkupnya sebagai sebuah proses. Proses kolaborasi berbicara tentang 

bagaimana menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan atas suatu 

masalah, menciptakan solusi atas masalah, dan mengambil keputusan yang 

menguntungkan semua pihak (Simatupang & Sridharan dalam Yaqoub, 2012, p. 

139). Proses kolaborasi melibatkan interaksi yang kompleks dan beragam antar 

stakeholder, seperti alih pengetahuan, informasi, atau ide. Seiring interaksi yang 

dibangun, diharapkan dapat menumbuhkan komitmen, tanggung jawab, dan saling 

membutuhkan antara satu sama lain.  

Sejauh ini, ada beberapa komponen penting penyusun KLA Kota Madiun, 

diantaranya Gugus Tugas KLA Kota Madiun, Forum Anak, keterlibatan dunia 

usaha, dan lembaga masyarakat. Namun sebagai inisiator KLA, Pemerintah Kota 

Madiun masih memiliki pekerjaan rumah mengoptimalkan pelibatan aktor, 

terutama nonpemerintah dalam penyelenggaraan KLA. Di sinilah penulis tertarik 

membahas bagaimana kolaborasi atau kerjasama yang selama ini berjalan dalam 

KLA Kota Madiun.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana proses collaborative governance yang 

selama ini berjalan dalam upaya penyelenggaraan Kota 

Layak Anak di Kota Madiun? 

1.2.2 Apa saja faktor yang menjadi kendala atau 

keberhasilan dalam proses collaborative governance untuk 

penyelenggaraan Kota Layak Anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengetahui proses collaborative governance yang 

selama ini berjalan 

1.3.2 Mengetahui faktor yang menjadi kendala serta 

memberikan alternatif solusi dalam mewujudkan 

collaborative governance dalam penyelenggaraan Kota 

Layak Anak di Kota Madiun  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai 

hasil dari pengaplikasian teori serta perolehan hasil di lapangan. Penelitian 

ini, khsususnya dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu administrasi 

negara, khususnya pada teori governance dan collaborative governance. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak terkait collaborative governance dalam penyelenggaraan 

Kota Layak Anak di tingkat Kabupaten/Kota. 

b. Sebagai sarana mengaplikasikan dan menambah khazanah pengetahuan 

bagi peneliti dan pembaca lainnya terkait penyelenggaraan Kota Layak 

Anak dengan mengaplikasikan collaborative governance. 

c. Sebagai bahan pertimbangan sekaligus evaluasi untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya
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