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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

.  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Bandar Lampung. peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

Perda tersebut berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa 

indikator yang masih belum terpenuhi dan mengalami beberapa hambatan seperti  

1. Evektivitas  

Berdasarkan dimensi efektivitas bahwa Peraturan daerah No. 03 Tahun 2010 

belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Hal ini bisa dilihat dari tingkat jumlah 

anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang masih terhitung banyak dan belum 

berkurang secara siginifikan selain itu pemahaman isi akan Peraturan Daerah 

belum banyak diketahui baik dari masyarakat umum maupun penyandang 

masalah sosial tersebut hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pihak pelaksana 

dalam melakukan Sosialisasi, Penertiban, dan juga pengawasan. 

2. Efisiensi 

Mengenai efisiensi peneliti mengukur berdasarkan beberapa sub indikator dan 

dibandingkan seperti pada ukuran berikut : 
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1. Efisiensi output: jika dengan tingkat input yang sama, diperoleh tingkat 

output lebih tinggi, maka terjadi efisiensi (output). 

2. Efisiensi input: jika untuk mencapai tingkat output yang sama dapat 

digunakan tingkat input yang lebih sedikit, maka terjadi efisiensi (input). 

Dalam penggunaan sumber daya masih kurang maksimal oleh Instansi pelaksana 

terutama dalam memberdayakan Lembaga-Lembaga yang ada di Kota Bandar 

Lampung dalam keterlibatan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010. 

Dan sumber dana yang ada sudah seefisien munkin digunakan untuk pembinaan 

walaupun dampaknya mengakibat kan tidak semua anjal dan gepeng dapat dibina. 

3. Kecukupan  

Bila dilihat dari kecukupan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 

untuk pencapaian Peraturan Daerah belum mencukupi hal ini bisa dilihat dari 

ketaatan dari setiap kelompok sasaran yang dipengaruhi oleh kurang nya 

pengawasan dan sosialisasi, namun kecukupan pada metode yang digunakan 

untuk pembinaan sudah menunjukkan hasil seperti yang diharapkan pihak 

pelaksana pembinaan. 

4. Perataan  

Mengenai indikator perataan peneliti menyimpulkan ketidak merataan mengenai 

sosialisasi, pengawasan, monitoring, maupun pembinaan  oleh Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung dalam pelaksanaan peraturan daerah belum bisa dirasakan oleh 

semua kalangan baik masyarakat  maupun para penyandang masalah sosial 

tersebut.  
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5. Responsivitas  

Kesimpulan peneliti mengenai peraturan daerah No. 03 Tahun 2010 kurang nya 

responsivitas terdapat pada masing-masing sektor dan kelompok sehingga 

menghambat dari pelaksanaan peraturan daerah seperti yang terdapat pada 

yayasan sinar jati kurang nya respon dari pemerintah kota dan provinsi dalam 

pemenuhan anggaran, respon masyarakat yang mendukung pelaksanaan peraturan 

daerah ini, dan respon para penyandang masalah social akan kurangnya 

pemahaman tentang Peraturan Daerah akibat sosialisasi yang kurang maksimal. 

6. Ketepatan  

Peneliti menyimpulkan mengenai ketepatan yang dibagi menjadi tiga sub fokus 

oleh peneliti yaitu ketepatan dari fungsi perda, ketepatan pada penetapan target 

sasaran dan juga ketepatan pada manfaat perda.  Pada ketepatan fungsi, target 

sasaran dan ketepatan manfaat sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah. 

B. Saran 

Berdasarkan kendala-kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung maka peneliti memberikan 

saran yang didasarkan pada masalah-masalah yang telah ditemukan dari penelitian 

yang telah dilakukan peneliti, berikut saran-sarannya : 

1. Pelaksanaan sanksi tegas mengenai peraturan eksploitasi anak baik dari pihak 

keluarga maupun oknum-oknum lain oleh Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga yang 

mengurusi mengenai anak. 
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2. Sosialisasi yang merata kesetiap sudut Kota Bandar Lampung, terutama yang 

banyak terdapat aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dengan 

penegasan sanksi-sanksi yang telah tercantum dalam peraturan daerah No.03 

Tahun 2010 melalui sosialisasi langsung maupun dengan menggunakan media 

oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 

3. Dinas Sosial, APIK dan Yayasan Sinar Jati bekerja sama Melakukan 

penyuluhan maupun pelatihan khusus kepada kelompok-kelompok yang 

mengalami permasalahan sosial. 

4. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melaksanakan sanksi tegas sesuai dengan 

isi dalam perda kepada setiap kelompok atau individu yang membandel dengan 

syarat apabila individu atau kelompok tersebut sudah sering terjaring 

penertiban dan sudah diberikan pembinaan lalu masih turun kejalanan atau 

tempat umum lainnya.  

5. Pemerintah/Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan intansi terkait seharusnya 

juga memberikan perhatian lebih terhadap masalah anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis di Kota Bandar Lampung, dengan cara menganggarkan dan 

mengalokasi dana, yang lebih banyak  dan pemenuhan sarana prasarana untuk 

mendukung pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, 

pemfokusan yang merata kesetiap sudut kota dalam melakukan penertiban dan 

pengawasan dengan melibatkan setiap lembaga yang terkait  masalah sosial. 

6. Kordinasi yang sempurna harus dilakukan oleh para agen pelaksana perda 

seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial 

pendukung selain dalam pembahasan masalah anak jalanan, namun juga dalam 

masalah solusi dengan melibatkan beberapa aktor seperti lembaga sosial, dinas 
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terkait, masyarakat dan akademisi guna menemukan alternatif-alternatif lain 

dalam mengatasi permasalahan sosial ini. 

7. Melakukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan kesetiap 

indivu maupun kelompok yang sudah diberikan pembinaan dan keterampilan 

melalui pendekatan kekeluargaan oleh Dianas Sosial Kota Bandar Lampung 

maupun lembaga yang melaksanakan pembinaan.  

8. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial yang ada di Kota Bandar Lampung 

untuk penampungan sementara dan untuk pembinaan, guna membantu Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah. 

9. Pengembangan sistem informasi kependudukan yang terpadu dan 

Pengembangan balai latihan kerja atau balai wirausaha. Dengan 

pengembangan sistem informasi kependudukan terpadu diharapkan dapat 

menjadi data statistik jumlah penduduk miskin di Bandar Lampung dan 

sebaran tempat tinggal kelompok masyarakat miskin ini. Dari data ini 

diharapkan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah agar kelompok 

masyarakat miskin ini dapat memperluas akses terhadap layanan-layanan 

dasar yang disediakan oleh pemerintah Bandar Lampung dan juga membuka 

akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi di wilayah 

domisili kelompok masyarakat miskin tersebut serta Pengembangan balai 

latihan kerja dan balai wirausaha ini diperlukan agar kelompok masyarakat 

miskin ini dapat ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya 63 sehingga 

kelompok tersebut juga tidak hanya mengharapkan sedekah dan mengemis 

dari anggota masyarakat lain namun juga dapat meningkatkan taraf 
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kehidupannya menjadi lebih baik dengan memiliki keahlian tertentu yang 

dapat dimanfaatkan untuk mencari dan/atau menciptakan pekerjaan. 

 

 


