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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Upaya Pemerintah Daerah 

Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak yaitu :  

1. Upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan 

hak anak yaitu mengenai anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan, 

Pemerintah sudah menjalankan program-program terkait perlindungan dan 

pemenuhan hak anak. Dimana dalam menjalankan program tersebut pemerintah 

bekerjasama dengan dinas Pendidikan, dinas social dan melakukan sosialisasi 

terhadap Lembaga-lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan Lembaga 

masyarakat. Pemerintah memenuhi hak anak yaitu dalam bidang hak sipil dan 

kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, kesehatan dasar dan 

kesejehteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta dalam kegiatan seni 

budaya. 

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Dalam Perlindungan 

Dan Pemenuhan Hak Anak ada 2 yaitu sumber daya manusia dan dana. keterbatasan 

tenaga kerja yang tersedia di Dinas PPPA baik secara kuantitas maupun kualitas 

dalam kegiatan program melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak masih 

kurang. Serta dana yang mereka dapat tidak banyak seperti dinas-dinas yang lain. 

Sehingga Dinas PPPA belum bisa secara proporsional untuk menjangkau segala 

aktivitas terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak. 
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3. Program yang dijalankan pemerintah menurut Perspektif Hukum Ham Terhadap 

Pemenuhan Hak Anak sudah mampu memenuhi hak-hak anak yang termuat dalam 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam pelaksanaan program 

tersebut pemerintah juga menggunakan prinsip nondiskriminasi yaitu dalam 

program pemenuhan anak, tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin yang 

sesuai juga dengan asas-asas hukum ham yaitu asas nondiskriminasi. 

B. Saran 

1. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada orangtua dan anak itu sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran kepada mereka. Sehingga tidak ada lagi orangtua ataupun 

keinginan anak itu sendiri untuk mengemis atau meminta-minta di jalan. Karena 

tidak hanya pemerintah, peran orangtua juga sangatlah penting guna pemenuhan hak 

anak. 

2.  Pemerintah perlu menambah jumlah tenaga kerja yang ada di Dinas PPPA serta 

penambahan terhadap dana yang cukup agar dapat menjalankan program tersebut 

secara maksimal.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah sumber data mengenai 

dana anggaran yang diberikan DPRD Kota Banjarmasin. Saran judul dari peneliti 

untuk peneliti selanjutnya yang mungkin bisa di jadikan penelitian yaitu Fungsi 

DPRD terkait anggaran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. 
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