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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi 

Peraturan Derah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak 

Studi perlindungan khusus terhadap anak jalanan pada Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 pasal 

21 ayat (1) bahwa pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan 

khusus terhadap (m) anak jalanan, ayat (3) menyebutkan adapun 

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

penyediaan layanan, P endidikan dan Pemberdayaan, Rehabilitasi, 

Bimbingan Sosial, Mental, dan Spiritual, Kesehatan, dan Pendampingan, 

Reintegrasi anak dalam keluarga. Dinas Sosial sudah melaksanakan dan 

Mnyediakan Rumah Singgah (Selter) sebagai tempat atau wadah dalam 

pemberian pendidikan dan pemberdayaan. Dalam melaksana kan 

Pendidikan dan Pemberdayaan Dinas Sosial menyediakan mentor untuk 

memberikan pendidikan informal kepada anak jalanan, dan juga 

pemberdayaan seperti kewirausahaan. Untuk Rehabilitasi Dinas Sosial 

juga sudah mengadakan program seperti tahap awal dilakukan Diagnosis 

Psikososial, perawatan dan pengasuhan juga bimbingan sosial dan 

konseling psikososial. Untuk Bimbingan Sosial, Mental, dan Spiritual, 

Dinas sosial melakukan pemeberian motivasi kepada anak jalanan dan 
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melakukan Bimbingan sosial dan konseling psikososial. Pelayanan 

Kesehatan yang diberikan Dinas Sosial kepada anak jalanan adalah 

memberikan perawatan dan pengasuhan selama masih berada di rumah 

singgah. Untuk pendampingan baik itu pendampingan terhadap anak 

jalanan yang terjerat kasus, Dinas Sosial menyediakan Pekerja Sosial 

(PEKSOS) dalam melakukan pendampingan dalam bentuk apapun sampai 

selesai masalah yang di hadapi. Sedangkan untuk Reintegrasi anak dalam 

keluarga, ketika anak jalanan di pulangkan kepada keluargnya Dinas 

Sosial selalu memberikan penyuluhan kepada keluarga untuk bisa 

memberikan kasih saying utuh kepada anakmya, agar tidak kembali lagi 

kejalanan dan mendapatkan kehidupan yang layak. 

2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah no 3 Tahun 2013 tersebut Dinas 

Sosial memiliki hambatan. Hambatan tersebut berupa anggaran yang 

tersedia cukup minim, sehingga tidak bisa melakukan perlindungan khusus 

dan penyediaan layanan secara keseluruhan kepada anak jalanan tersebut. 

Selain itu penulis juga menemukan hambatan lain yaitu kurang baiknya 

penanganan yang dilakukan petugas pada saat penertiban. Hal ini 

membuat trauma anak jalanan dan berusahan melrikan diri dari petugas, 

sehingga sering anak jalanan yang sudah terjaring razia kabur dan tidak 

sempat di serahkan kepada pihak Dinas Sosial. Hal ini mengakibatkan 

tidak berjalannya perlindungan khusus dan penyediaan layanan kepada 

anak jalanan. 
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3. Dari keseluruhan baik perlindungan khusus dan penyediaan layanan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan Faktor Penghambat 

dalam pelaksanaannya maka dapat di ambil kesimpulan bahwa 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau no 3 Tahun 2013 Tentang 

perlindungan hak Dasar anak (Studi penyediaan layanan anak jalanan oleh 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru) sudah dijalanakan akan tetapi belum 

maksimal. Masih banyak keberadaan anak jalanan di Kota Pekanbaru dan 

juga masih banyak anak jalanan mendapatkan pelayanan tersebut sehingga 

mereka masih tetap berada dijalanan. 

6.2. Saran  

1. Dinas Sosial seharusnya bisa memaksimalkan penyediaan layanan kepada 

anak jalanan tersebut. 

2. Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya menyediakan Anggaran yang 

cukup kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan 

perlindungan khusus dan penyediaan layanan terhadap anak jalanan, agar 

berjalan sesuai harapan, dan bisa mengurangi angka keberadaan anak 

jalalanan dan juga lebih mensejahterakan masyarakat. 

3. Dinas Sosial yang Bekerja sama dengan pihak lain seperti Satpol PP, 

kepolisian, dan TNI lebih meningkatkan pengawasan dan penertiban 

terhadap anak jalanan ini. Terutama pada malam hari, karena mereka 

banyak mengelabui petugas dengan keluar di malam hari. Dan petugas 

sebaiknya memperbaiki cara dan sikap pada saat penertiban anak jalanan 
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tersebut tidak merasa terintimidasi dan trauma sehingga tidak mencoba 

kabur dari para petugas. 

4. Dinas Sosial perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak jalanan. Juga 

memberikan nasehat kepada keluarga agar bisa menjaga keluarganya 

dengan baik. Hal ini dilakukan agar anak jalanan itu tidak kembali setelah 

di pulangkan ke keluarganya. 

5. Dengan meningkatkan penyediaan pelayanan, memperbaiki cara 

penertiban, serta penyediaan anggaran tersebut maka akan semakin 

meningkatkan tingkat pelaksanaan dan berkurangnya angka anak jalanan 

di Kota Pekanbaru. 


