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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang 

telah dituliskan dalam rumusan masalah dan pembahasan, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tinjauan dilapangan yang telah dilakukan, 

penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 

pemerintah Kota Batam untuk mendukung kegiatan 

penyelenggaraan program imunisasi. Dilihat dari sisi target 

pencapaian cakupan imunisasi di Kota Batam hal ini 

tergolong baik karena terdapat laporan cakupan imunisasi 

pada tiap kecamatan di Kota Batam pada tahun 2017 dan 

2018 yang meningkat. Apabila dilihat dari sisi 

pembangunan atau penyediaan gedung sebagai sarana 

penyelenggaran program imunisasi di Kota Batam dapat 

dikatakan kurang, karena jumlah gedung puskesmas yang 

tersedia tidak ideal dengan jumlah penduduk di Kota 

Batam, hal ini berdampak dari kurangnya pendanaan dari 

pemerintah pusat khususnya di bidang kesehatan.  

2. Dari hasil wawancara serta analisa yang dilakukan, penulis 

menilai bahwa terpenuhinya hak kesehatan anak melalui 

penyelenggaraan program imunisasi dipengaruhi oleh 

banyak hal yang diantaranya adalah : 

a) Undang-undang yang berlaku 
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Berbicara mengenai dari segi Undang-undang yang 

mengatur telah cukup baik namun kurang tepat 

sasaran dan terdapat beberapa aturan yang tidak 

mengatur secara rinci perihal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan imunisasi. 

b) Penegak hukum atau badan pemerintah 

Pihak ini bertanggung jawab akan penyelenggaraan 

program imunisasi di Kota Batam yang dalam hal 

ini adalah Dinas Kesehatan Kota Batam. Dinas 

Kesehatan Kota Batam telah melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan baik yaitu untuk 

melakukan pengawasan dan mendapatkan dampat 

yang efektif dan baik terkait penyelenggaraan 

program imunisasi di Kota Batam.  

c) Sarana dan Prasarana 

Berbicara soal sarana dan prasarana terkait 

penyelenggaraan imunisasi sebagian tersedia 

dengan baik seperti penyediaan kelengkapan vaksin 

dan sistematika penjagaan kualitas vaksin namun 

sarana dalam bentuk transportasi dapat dikatakan 

kurang terpenuhi sehinggan menghambat 

penyelenggaraan program imunisasi di Kota Batam. 
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d) Masyarakat 

Masyarakat di Kota Batam mengenal apa itu 

imunisasi dengan cukup baik, hanya saja 

kekurangannya terdapat pada keyakinan beberapa 

masyarakat yang merasa kualitas pada pelayanan 

imunisasi di Puskesmas Kota Batam yang kurang 

serta tingkat kualitas vaksin dan kebersihan yang 

menjadi keraguan bagi kaum masyarakat ini. Oleh 

karena hal ini lah pemenuhan kesehatan anak tidak 

terpenuhi dengan maksimal. 

e) Kebudayaan 

Kebudayaan imunisasi telah lama ada di Indonesia 

sehingga informasi mengenai imunisasi tidak sulit 

ditemukan di kalangan masyarakat, begitu pula 

dengan kebudayaan masyarakat Kota Batam yang 

tentunya mengetahui adanya penyelenggaraan 

program imunisasi dan seiring berjalannya 

perkembangan zaman sistematika penyelenggaraan 

imunisasi juga menjadi lebih baik dan efektif 

diperoleh bagi setiap kalangan masyarakat. 

 

B. KETERBATASAN 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan 

sebagai berikut : 
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1. Keterbatasan dalam hal waktu yaitu penulis yang juga 

sebagai karyawan tetap di satu perusahaan yang memiliki 

waktu yang kurang fleksibel sehingga dalam proses 

pengerjaannya memiliki waktu yang singkat. 

2. Keterbatasan dalam memperoleh informasi, penulis 

melakukan penelitian di badan pemerintahan Kota Batam 

yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Batam, 

dengan proses yang memakan waktu untuk mendapatkan 

izin melakukan penelitian serta wawancara mengingat 

narasumber yang memiliki kesibukan yang padat. 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, 

maka penulis menyarankan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Batam untuk membuat 

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan program imunisasi di 

Kota Batam dengan penekanan dimana masyarakat wajib 

mengikutsertakan anaknya untuk memperoleh imunisasi kecuali 

yang telah mendapatkannya dan rekomendasi untuk menaikkan 

persentasi besaran biaya APBD di bidang kesehatan Kota Batam 

sehingga terdapat pembagian biaya untuk pembangunan gedung 

puskesmas yang baru dan penambahan peralatan ataupun fasilitas 

lainnya, agar lebih tepat sasaran penggunaannya demi 

kesejahteraan masyarakat Kota batam dan menaikkan taraf 

kesehatan masyarakat Kota Batam. 

Angelia Kristina. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Kesehatan : Tinjauan 
Terhadap Keefektifan Program Imunisasi Pemerintah di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



81 

 

Universitas Internasional Batam 

2. Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Batam untuk 

menyelenggarakan kegiatan edukasi tahunan di setiap sekolah 

ataupun daerah pemukiman masyarakat mengenai pentingnya 

imunisasi bagi anak sejak usia dini yang berdampak untuk jangka 

panjang. 
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