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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas

penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman

Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

negara adalah belum efektif dan belum memuaskan. Artinya pelaksanaan dari

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut belum sesuai dengan yang

telah diamanatkan, karena masih ada anak-anak terlantar di Kota Pekanbaru

khususnya di Kecamatan Sail yang belum terpenuhi haknya dan tersentuh

oleh penanganan dari pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

yang diantaranya disebabkan oleh program atau kegiatan yang direncanakan

oleh Dinas Sosial belum diterapkan/sampai kepada anak terlantar, tidak

sesuai dengan kondisi dan masa usia anak terlantar yang berkisar antara 6-16

tahun, tidak berkelanjutan/berkala, minimnya kepedulian para pihak dinas

yang langsung turun menangani anak terlantar, dan masih adanya pelimpahan

wewenang atau saling lempar tugas antara Dinas Sosial dan dinas

pemerintahan lainnya. Sehingga dengan keadaan seperti itu membuat para

anak terlantar belum mendapatkan bantuan atau penanganan secara

menyeluruh oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
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2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan anak terlantar

oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 34

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara garis besarnya adalah mengenai

anggaran yang minim sehingga penanganan terhadap anak terlantar berupa

bantuan-bantuan sosial menjadi terkendala dengan kurangnya dana untuk

pelaksanaan secara menyeluruh. Artinya program-program yang sudah

direncanakan menjadi belum berjalan dan berdampak pada sosialisasi

pemerintah yang menyebabkan anak terlantar tidak mengetahui akan haknya

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu peran dan

kepedulian dari orang tua atau masyarakat yang masih rendah terhadap

kebutuhan hak anak, yang mana sebahagiannya itu dikarenakan tekanan

hidup dalam kemiskinan. Kemudian semakin maraknya pendatang dari luar

daerah yang tidak lepas akan semakin bertambahnya anak terlantar. sehingga

permasalahan tersebut menjadi faktor-faktor penghambat oleh dinas sosial

dalam menangani kasus anak terlantar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, izinkanlah

penulis menyampaikan beberapa saran mengenai permasalahan penanganan anak

terlantar ini, karena dengan adanya saran-saran ini dapat memberikan keterbukaan

pemikiran dan pedoman dalam menangani suatu masalah di negara ini terlebih

lagi masalah anak terlantar. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk pemerintah pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan

perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak bagi
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permasalahan anak-anak yang terlantar karena bagaimana pun mereka adalah

warga negara Indonesia. Sehingga fungsi negara memelihara anak-anak

terlantar akan terealisasi dalam pelaksanaannya.

2. Untuk keluarga dan anak-anak terlantar di Kota Pekanbaru khususnya

Kecamatan Sail sebaiknya tingkatkan terus pengetahuan dan kesadaran

mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan dengan cara menggali informasi atau ikut dalam

penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pihak dinas terkait. Sehingga

dengan seperti itu akan mengurangi faktor penghambat dalam penanganan

anak terlantar dan akan tercapainya tujuan dari yang telah diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1).

3. Semestinya dari pihak dinas pemerintahan yang menangani permasalahan

sosial masyarakat terus tetap konsisten dengan tanggung jawab yang telah

diberikan dan tidak mendahului kepentingan individu, sehingga penanganan

anak terlantar menjadi lebih efektif dan maksimal.

4. Ke depannya, selain dibutuhkan tanggung jawab dan komitmen yang tulus

diperlukan juga pemikiran bagaimana membongkar berbagai pola atau

paradigma di masa lalu yang cenderung hanya bersifat pasif menjadi lebih

karitatif dan aktif dalam menyelesaikan akar persoalan.


