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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan peneliti 

sebelumnya, mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak 

di Kota Sukabumi yang peneliti lakukan dengan melihat atau mengacu pada teori 

Van Metter dan Van Horn yaitu : 

1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan  

Ukuran dasar pengembangan kota layak anak ini mengacu pada 5 klaster 

dalam pemenuhan hak anak dengan tujuan menjadikan kota Sukabumi 

sebagai kota yang ramah dan peduli anak. Namun ukuran dan tujuan 

kebijakan ini belum tercapai karena belum terpenuhinya fasilitas dalam 

pemenuhan hak anak dibidang klaster perlindungan khusus” 

2. Sumber- Sumber Kebijakan 

Sember daya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kota layak anak 

dirasakan belum mencukupi. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya 

manusia, sumber daya finansial dan sarana prasanana. Sumber daya yang 

dimaksud dapat terlihat dengan belum terbentuknya forum anak pada setiap 

wiliayah, kemudian kurangnya tenaga ahli profesional yang dirasakan oleh 

dinas sosial, kurangnya tenaga manusia di dinas pengendalian penduduk, 

KB P3A dan PM. Selain itu kurangnya sumber daya manusia diikuti dengan 
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kurangnya sumber daya finansial dan sarana prasanan, karena anggaran 

untuk kebijakan ini berasal dari APBD dan belum ada anggaran yang 

dikhusukan dalam kebijakan KLA, maka penyedian fasilitas pun terhambat 

karena tidak adanya pembiayaan, salah satunya penyedian rumah singgah 

di dinas sosial. 

3. Komunikasi Antar Organisai 

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan kota layak anak 

ini sudah dilakukan oleh pihak dinas pengendalian penduduk, KB, P3A dan 

PM yang diikuti oleh setiap gugus tugas yang dilakukan satu tahun dua kali. 

Begitu juga sosialisasi dilakukan oleh P2TP2A dan forum anak untuk 

memberitahukan keberadaannya sebagai salah satu lembaga dan forum 

yang kegiatannya ada untuk pemenuhan hak ank. Namun sosialisasi 

terhadap masyarakat belum dilakukan secara optimal, sehingga masyarakat 

masih belum mengetahui adanya kebijakan kota layak anak beserta 

lemabaga dan forum-forum pendukungnya. 

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 

Karakteristik badan-badan pelaksana sejauh ini sesui dengan 

kompetensinya, karena dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kota 

layak anak secara struktur birokrasinya telah dilaksanakan oleh dinas 

Pengendalian Penduduk, KB, P3A dan PM sebagai leading sector yang 

memang sesuai dengan tugas pokok fungsinya, begitu juga dengan dinas 

sosial, P2TP2A dan forum anak. hanya saja ada ketipangan dari struktur 

birokrasi yang dirasakan dinas sosial. selain itu karakteristik agen pelaksana 



114 
 

 
 

belum aktif dalam menginformasikan kebijakan ini kepada masyarakat. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan-badan pelaksanan 

belum berjalan baik. 

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik 

Dalam pelaksanaan kebijakan ini dukungan pemerintah sudah terlihat 

dengan dibuatnya peraturan daerah yang merujuk pada pemenuhan dan 

perlindungan hak anak, dan juga dibuatnya gugus tugas untuk memperkuat 

komitmen dalam menjadikan kota Sukabumi sebagai kota yang ramah dan 

layak terhadap anak, namun pemerintah sendiri belum mendukung secara 

penuh, karena belum adanya dukungan anggran yang diberikan. 

Kemudian dukungan dunia belum terlihat karena kurangnya keterlibatan 

dunia usaha, dan masyarakat pun kurang mendukung karena masih banyak 

kebijakan yang belum ditegakan. 

6. Kecenderungan Sikap Pelaksana 

Dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan kota layak anak, 

kecenderungan sikap pelaksana mendukung, hal ini terlihat dari adanya 

kegiatan-kegiatan yang menunjang pemenuhan hak anak oleh gugus tugas 

terkait. Kemudian kebijakan ini juga dibantu forum anak yang mendukung 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang perlu dikemukakan kepada pihak-pihak 
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terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak  di Kota 

Sukabumi. 

1. Aspek Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut 

mengenai implmentasi kebijakan pengembangan kota layak anak di kota 

Sukabumi dari teori lain selain Van Matter dan Van Horn, untuk menggali 

informasi lebih mendalam dari sudut pandang lain. Kemudian peneliti 

menyarankan untuk dilakukan penelitian yang merujuk kepada semua 

bidang klaster pemenuhan hak anak. 

2. Aspek Praktis 

a. Dilakukan sosialisasi kepada dunia usaha dan  masyarakat agar dengan 

mengetahui adanya kebijakan pengembangan kota layak anak, 

masyarakat dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap keberadaan 

dan urgensi anak. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan fasilitas berupa rumah singgah dan 

fasilitas lainnya yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan yang 

dilakukan,  

c. Pemerintah lebih mendukung kegiatan ini dengan mengadakan 

pengalokasian dana secara khusus untuk kebijakan kota layak anak. 

d. Pemerintah memanfaatkan kekuasaannya untuk menggerakan setiap 

dunia usaha untuk ikut serta dan menciptakan segala fasilitas sarana dan 

prasaranan dalam kebijakan pengembangan kota layak anak di Kota 

Sukabumi 
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e. Diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan 

fungsi bagi dinas-dinas terkait gugus tugas, dan adanya pendistribusian 

sumber daya manusia yang merata.  


