
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai

Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

anakKhususnya Pasal 8 yakni setiap anak berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,mental spiritual dan

sosial maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan anak Khususnya Pasl 8 yakni setiap anak berhak mendapatkan

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan

fisik,mental spiritual dan sosial terhadap anak-anak jalanan di kota

pekanbaru adalah belum maksimal. Artinya Implementasi Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap anak-anak

jalanan di kota pekanbaru tidak berjalan dengan baik di kota Pekanbaru

dikarenakan masih banyak terdapat anak-anak jalanan yang belum

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perintah Undang-Undang tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap anak-anak

jalanan di kota pekanbaru pada umumnya banyaknya program yang

dilakukan oleh dinas sosial sehingga kurang maksimalnya implementasi

Undang-Undang tersebut, selain itu terkendalnya kucuran dana dari

pemerintah ini yang menyebabkan kurang berjalannya seluruh kegiatan-
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kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial,  baik dalam kegiatan sosialisai

maupun pelatihan-pelatihan yang memudahkan anak-anak jalanan

mengetahui bahwa negara memelihara hak-hak mereka, kemudian makin

maraknya pendatang Anak-anak jalanan dari luar daerah ke kota pekanbaru

ini juga termasuk  salah  satu kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial kota

Pekanbaru, dan Kurang berperan aktifnya orangtua dan masyarakat dalam

mengetahui betapa pentingnya akan hak anak-anak jalanan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya,

selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu

dengan penelitian ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan khususnya  bagi anak-nak jalanan kota pekanbaru sebaiknya

menggali informasi mengenai hak-hak anak yang diatur oleh Undang-

undang tersebut sebab Undang-undang tersebut penting bagi kelangsungan

hidup anak-anak jalanan, sehingga pelaksananan implementasi Undang-

undang tersebut dapat berjalan maksimal, selain itu  banyak manfaat yang

dapat dirasakan oleh mereka (anak-anak jalanan) sehingga tercapailah

tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan

Hak Anak, bahwa Negara menjamin kesejahteraan  tiap-tip warga Negranya

termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi

Manusia.
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2. Sebaiknya pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

khususnya kepada anak-anak jalanan kotaPekanbaru mengenai pentingnya

untuk mengetahui dan mendapatkan pelayanan jamianan kesehatan dan

jaminan sosial juga mengenai birokrasi dan langkah-langkah apa saja yang

ditempuh untuk mendapatkan pelayanan tersebut oleh dinas terkait.


