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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan anak pekerja migran 

yang ditinggalkan oleh orangtuanya dilakukan oleh  ayah, 

nenek dan kakek, dan saudara ayah atau ibu (paman dan tante 

atau budhe dan pakdhe). Akan tetapi anak-anak tersebut tidak 

semuanya mendapatkan hak pengasuhan yang layak karena 

orangtua pengganti yang mengasuhnya tidak memiliki 

pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Sebagai akibatnya 

perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pemenuhan hak 

anak tidak terpenuhi karena anak tidak mendapatkan kebutuhan 

akan kasih sayang, kelekatan dan kesejahteraan yang menetap 

dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak 

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 UU Perlindungan 

Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 

2. Hambatan-hambatan yang membuat anak pekerja migran tidak 

mendapat hak pengasuhan yang layak ada dua, yaitu: hambatan 

internal dan eksternal. Hambatan internal berupa rendahnya 

pengetahuan orangtua pengganti atas pola pengasuhan anak 
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yang baik dan tepat bagi anak. Hambatan eksternal berupa 

ketidakmampuan dan ketidakpahaman Pemerintah Desa 

Tempuranduwur untuk mengawasi jalannya pola pengasuhan 

kepada anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh 

orangtuanya  

3. Upaya yang dilakukan untuk melindungi pemenuhan hak asuh 

anak adalah dengan cara:  

melakukan sosialisasi/pendidikan hak pengasuhan dan membuat 

Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja 

Migran dan Anak Pekerja Migran.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah:  

1. Hendaknya para pekerja migran merencanakan dengan baik 

pengasuhan bagi anak-anaknya yang ditinggalkan dan tetap 

melakukan kontak dengan anak-anaknya agar hubungan secara 

personal antara anak dengan orangtua terjalin dengan baik. 

2. Pemerintah Desa dapat melatih para ibu yang menjadi pekerja migran 

pada saat sudah pulang ketanah air dengan pelatihan lokal karya yang 

dapat di jadikan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hal ini 

menurut peneliti dapat mengurangi migrasi yang merugikan anak 

yang ditinggalkan. 
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3. Hendaknya para orangtua yang memegang hak asuh anak pekerja 

migran yang ditinggalkan, khususnya para ayah, bersedia  

meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi-sosialisai yang 

berhubungan dengan pengasuhan anak dibuat oleh pemerintah desa 

maupun LSM KITA Institute, hal ini agar anak dalam pengasuhannya 

tidak kekurangan Haknya. 

4. Hendaknya Pemerintah Desa Tempuranduwur dan LSM KITA 

Institute terus bersinergi untuk mengawasi dan mendukung terjaganya 

pemenuhan hak pada pengasuhan anak pekerja migran yang sudah 

diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan cara 

mempercepat pengesahan rancangan Peraturan desa menjadi 

Peraturan Desa dan segera mensosialisaikan Peraturan Desa kepada 

seluruh masyarakat Desa Tempuranduwur. 
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