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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 12 

Tahun 2016 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak oleh Kantor 

Dinas kependudukan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 

Polresta Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda. Temuan dari 

penelitian ini adalah bahwa diKota Samarinda Masih kurangnya tinginya kasus 

yang terjadi pada anak yang menggambarkan kurangnya perhatian dari pihak 

terkait,dan masih kurang kesadaran SDM akan pentingnya Perlindungan Anak 

sehingga menghambat kinerja Instansi terkait 

 

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Derah, Perlindungan Anak 

 
Pendahuluan 

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku 

kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan 

untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk 

memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan 

untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi 
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pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada 

saat pelaku kejahatan terhadap anak  (terutama pelaku kejahatan seksual) 

diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang 

mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku 

masih berusia anak Kenyataan itu bisa dilihat bahwa masih banyaknya 

anak-anak yang menjadi pengemis dan banyaknya kasus kekerasan terhadap 

anak baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual pada anak dibawah 

umur disebabkan karena kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan 

tempat tinggal.  

Minimnya sarana dan prasarana seperti ruangan rehabilitas/pembinaan 

untuk anak-anak yang terjaring razia. Razia tersebut dilakukan bertujuan untuk 

menertibkan atau membersihkan Kota Samarinda dari pengemis dan 

gelandangan, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak 

tersebut bukan bekerja diusia mereka tapi mendapatkan kasih sayang dan 

pendidikan yang semestinya. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Anak  

Dalam ruang lingkup Kamus Bahasa Indonesia, pengertian anak yang 

dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua, yang berarti dari seorang pria 

dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan 

tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian 

berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan 

kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.  

Menurut Soepomo dalam Nandang Sambas (2013 : 1) seorang anak 

adalah sejak masih bayi hingga masa kanak- kanak terakhir, yaitu sejak 

dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, 

maka setelah masa kanak-kanak berakhir, seorang anak belum dapat 

dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja. 

Dalam peraturan perundang-undangan, ada berbagai uraian mengenai 

pengertian anak.  

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentak Hak Asasi Manusia pada pasal 

1 ayat 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, dan 

itu sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2016 

pada pasal 1 ayat ke-6 bahwasanya anak adalah seseorang  yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih dalam kandungan. 
Perlindungan 
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Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga 

mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara. Hak anak 

juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan 

seorang ibu. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku DiIndonesia antara lain: 

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  

c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi. 

Kemudian, yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah 

segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan 

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan 

penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya (Sholeh Soeady dan Zulkhair, 

2001 : 4). Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh 

masyarakat dalam berbagai kedudukan kedudukan dan peranan yang 

menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. 

Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan 

hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara 

wajar baik fisik, mental dan sosial. Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis 

peneliti 

Hak-hak Anak  

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan 

perundung-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain: 

a. Undang-undan Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, 

yaitu: 

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. 

2) Hak atas pelayanan 

3) Hak atas pemeliharaan dan perindungan 

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup 

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama 

6) Hak untuk memperoleh asuhan 

7) Hak untuk memperoleh bantuan 

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan 
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9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus 

10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan 

b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia 

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian 

kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi: 

1) Hak atas perllindungan  

2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 

kehidupannya. 

3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan  

4) Bagi anak yang catat fisik dan atau mental hak 

a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan 

khusus, 

b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan mertabat 

kemanusiaan, 

c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

5) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 

6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan 

dibimbing. 

7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social 

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum 
Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai 

dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi 

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor 

publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian 

diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama 

pemerintah dengan masyarakat. 

Menurut usman (2000;70) implementasi adalah bermuara pada  

aktivitas, aksi dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terncana dan 

untuk mencapai tujuan  kegiatan. 

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa 

yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Berdsarkan pemdapat 

Mulyadi (2015:12), dalamtataran praktis, implementasi adalah proses 
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pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan 

yakni: 

a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan 

b. Pelaksanaan keputusan  oleh instansi pelaksana 

c. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan  

d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki mauoun tidak 

e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana 

f.     Upaya memperbaiki atas kebijakan atas peraturan perundangan. 

Purwanto dan Dyah (2005:24) menyebutkan bahwa setidaknya ada enam 

faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu proses implementasi, antara 

lain: 

a. Kualitas Kebijakan itu sendiri. Kualitas disini menyangkut banyak 

hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau 

penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, 

sebagimana dilakukan oleh deLeon  dan deLeon (2002) kualitas 

suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan 

kebijakan iyu sendiri. Suatu kebijakan yang dirumuskan serta 

demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya 

kebijakan yang berkualitas. Dengan demikian, sebagimana 

dianjurkan oleh Peter dan Linda deLeon sangat penting untuk 

merumuskan kebijakan melalui proses demokrasi agar implementasi 

lebih mudah untuk dilaksanakan. 

b. Kecukupan input kebijakan (teruama anggaran), suatu kebijakan atau 

program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa 

dukungan anggaranyang memadai. Dalam bahsa Wildavsky (1979), 

besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau 

program menunjukan seberapa besar Political will pemerintah 

terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. 

Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai 

proxy utuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap 

kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin 

besar anngaran yang dialokasikan oleh pemrintah terhadap suatu 

kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut untuk mendukung agar 

implementasi kebijakantersebut dapat berhasil. 

c. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuankebijakan 

(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya.). setiap persoalan publik 

yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan jga memerlukan 

instrumen yang tepat dan berbeda-beda. Ketepatan instrumen ini 

akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. 

d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, 

koordinasi, pengawasan, dan sebaginya). Struktur organisasi yang 

terlalu hirarkis tentu akan meghambat proses implementasi. 
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e. Karakteristik dan dukungan kelompoksasaran (apakah kelompok 

sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, 

terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasarn tersebut akan 

sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap 

proses implentasi. 

f.    Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana 

implenetasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak 

akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi 

lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan 

kebijakan. 

Berdasarkan pemaparan teori diatas penulis dapat membuat sebuah 

kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu hal yang terjadi yang 

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan yang telah terprogram.  
 

Kebijakan Publik 

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari 

bahasaYunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam 

bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam 

bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian 

masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” 

atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya 

seorang pejabat,suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau 

sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan 

seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan 

pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk 

pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis 

menyangkut analisis kebijakan publik.   

Budi Winarno (2007:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” 

atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang faktor (misalnya 

seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau 

sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan 

seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-

pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk 

pembicaraan-pembicaraan yang kebih bersifat ilmiah dan sistematis 

menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena  

tu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. 

Wildavsky dalam Kusumanegara (2010:4) mengemukakan bahwa 

kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dari aktivitas pemrintah dan akjibat-akibat yang bisa diramalkan. 

Menurut George C Edwars IIIdan Ira Sarkanshky dalam Islamy 

(2007:18) kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukann atau tidal 
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dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan-

tujuan program pemerintah. 

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam Mulyadi 

(2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : 

a. kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang 

bersifat negatif yang meliputi keseluruhan atau instansi yang 

bersangkutan. 

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 

kebijakan umum. Untuk tingkat  pusat, peraturan pemerintah 

tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 

c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah 

kebijakan pelaksanaan. 

Menurut  William N.Dunn dalam Pasalong (2007:39) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian uang merupakan pilihan-

pilihan yang saling keterkaitan atau berhubungan yang dibuat oleh lembaga 

atau para pejabat pemerintah dan juga menyangkut tugas pemerintah, seperti 

pertahanan keamanan, engergi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, 

masyarakat, kriminalitas, dan perkotaan. 

Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses 

kebijakan banyak kebijakan uang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, 

tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan 

Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. 

Menurut Huntington (1968:1) perbedaan yang paling penting antara 

suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, 

tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. 

Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuandalam 

mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh 

sebuah polibiro, cabinet, atau Presiden Negara itu. 

Menurut Gordon (208:58) Implementasi berkenaan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam  hal ini administrator 

mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan 

kebijakan yang telah diseleksi. 
Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang aka penulis teliti maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.Yaitu suatu metode penelititan deskriptif dimana penelitian bertujuan 

untuk memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi kepala kampung jengan danum dan kepala kampung keay dalam 

penyelenggaraan pembangunan di desa kecamatan damai kabupaten kutai barat. 

Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
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pengambilan purposive sampling.Menurut Sugiyono (2005) purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun waktu 

penelitian yang dilakukan penulis dari bulan Mei 2018-selesai. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan: Kabid PPA kantor 

DKP3A, Kabid Data dan gender DKP3A, bidang PPA Polresta.  

Hasil dan Pembahasan 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, 

pemerintah dan pemerintah daerah. Di setiap negara hak anak telah diatur 

dalam Undang-Undang dalam hal  ini yidak terkecuali di Indonesia. Apakah 

hak anak sudah berjalan dengan semestinya? Pertanyaan yang singkat untuk di 

jawab antara sudah atau memang  belum.  

Di Kota Samarinda, tidak dipungkiri bahwasannya masih tidak 

terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang di 

lingkungannya.  Masih kurangnya pengawasan dari orangtua yang menggangu 

proses tumbuh dan berkembangnya anak dan perpengaruh bagi masa depan 

mereka.  

Terdapat banyak kasus penelantaran terhadap anak diantaranya yang 

terjadi beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang 

memutuskan untuk membuang buah hatinya yang baru berusia beberapa hari. 

diketahui bayi malang tersebut dilahirkan dan akhirnya dibuang ke semak 

belukar (kaltimpost, 10 januari 2019). selain itu kasus lainnya seperti 

penelantaran anak yang ada di pusat Kota Samarinda yang sering ditemui 

disetiap lampu merah faktanya ialah anak tersebut tinggal sendiri karena sejak 

kecilnya ditinggalkan orangtua dan harus mencari biaya untuk keperluan 

sehari harinya. 

Berikut ini data jumlah kasus pada anak yang terdata di kantor DKP3A 

Kaltim, dapa dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 : total data kasus anak 

No Tahun Jumlah Kasus Anak 

1 2016 72 

2 2017 181 

3 2018 97 

4 2019 195 

Sumber : Dinas kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus yang terjadi pada 

anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan penelantaran anak 

melonjak tinggi di Kota Samarinda. Ramainya pemberitaan mengenai kasus 

penelantaran anak menjadi salah satu sorotan yang ramai diperbincangkan 
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pada surat kabar saat ini. Selain dari itu, jika diperhatikan jumlah dalam kasus 

pada anak ini terus meningkat. Kurangnya perhatian dari masyarakat ataupun 

orang tua sebagai pihak yang harus memperhatikan terpenuhinya hak anak, 

yang menghambat proses terpenuhinya hak agar dapat tumbuh, hidup dan 

berkembang. 

Peneliti berkesempatan juga menemui aparat penegak hukum yang 

berpendapat serupa dengan instansi terkait, yang disampaikan oleh Kabid PPA 

Polresta Samarinda, yang mengatakan bahwa : 

“faktanya memang belum berjalan seperti apa yang diharapkan, tapi dari 

pihak kami sendiri sudah berupaya untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, 

tapi ya seperti yang terjadi dilapangan kami tidak bisa bergerak sepenuhnya 

tanpa ada laporan dan bukti nyata yang dilaporkan pada pihak kami”, 

(wawancara 9 oktober 2019, pukul 10:22 ) 

Wawancara di atas menggambarkan bahwa untuk memenuhi hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang di kota samarinda masih 

belum terpenuhi karena kurang sadarnya orang tua tentang pentingnya 

memenuhi hak anak  agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang yang dapat 

menghambat pihak DKP3A untuk memenuhi hak anak tersebut. 

Ditambah dari fakta yang terjadi yang dilakukan oleh orang tua sendiri 

yang telah di sebutkan di atas jika orang tua sudah menjadi pecandu alkohol 

maupun obat-obat terlarang dapat mengakibatkan penelantaran terhadap anak, 

orang tua yang menjadi pecandu sangat mempengaruhi perasaan. Rasa 

tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seringkali diabaikan, dan inilah 

yang dapat meningkatkan terjadinya penelantaran anak. 

Di Kota Samarinda, partisipasi anak terjadi pada tingkat tertinggi namun 

belum tercapai. Pihak DKP3A sudah berupaya menghadirkan sarana sebagai 

pengemban tugas, antara lain melalui Kongres Anak, Forum Pimpinan Muda 

Indonesia. Semua kegiatan tersebut memfasilitas anak untuk berdiskusi 

tentang masalah anak dan menyampaikan hasilnya kepada  pengemban tugas. 

Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan umumnya dapat 

mengalami trauma. Kondisi mental dan kejiwaan yang belum stabil membuat 

mereka lebih rentan terguncang begitu menghadapi kondisi yang menekan. 

Trauma yang dialami anak akan berdampak pada kondisi psikologinya, 

diantaranya perubahan suasana hati yang cepat, perilaku impulsif, ketakutan 

luar biasa, lekas marah, sikap agresif serta perasaan cemas dan depresi. Ini 

akan menghambat perkembangan secara mental. 

  

No. Kasus Total 

1 Penganiayaan Anak 4 

2 Perdagangan Anak 2 

3 Persetubuhan 16 

4 Pencabulan 2 

Sumber: Polresta Samarinda, 2019 
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Dari kasus di atas dapat digambarkan bahwa masih kurang sadarnya 

orangtua dalam melindungi anak, dan kurang sadarnya SDM untuk melapor ke 

pihak berwajib menjadi kendala utama dalam mengurangi tingkat kekerasan 

yang terjadi terhadap anak.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Derah 

Provinsi Kaliamantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Anak  (studi kasus Kota Samarinda) dapat disimpulkan 

bahwa belum terimplementasi dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat 

dari beberapa variabel dibawah ini : 

1. Melihat implementasi dari fokus ini yaitu hak anak agar dapat hidup, 

tumbuh dan berkembang belum terpenuhi. Karena tingginya kasus 

penelantaran terhadap anak yang ada di Kota Samarinda yang 

menggambarkan kurangnya pengawasan dari instansi terkait dan kurangnya 

pengawasan dari orang tua yang menggangu proses tumbuh dan 

berkembangnya anak yang berpengaruh bagi masa depan  mereka. 

2. Dapat di simpulkan implementasi dari fokus ini yaitu terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat berpartisipasi secara optimal belum terpenuhinya. Karena 

kurangnya sosialisasi tentang pentingnya hak anak untuk berpartisipasi dan 

tingginya standar akademik dan sulitnya seleksi untuk menjadi anggota 

dalam kegiatan Forum Anak sehingga anak-anak  yang kurang dalam 

pengetahuan akademik akan sulit dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

3. Implementasi dari fokus ini yaitu terpenuhinya hak anak agar mendapat 

perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran belum 

terpenuhi dan tingginya  kasus yang tercatat menunjukan lemahnya 

pengawasan dari instansi terkait dalam memenuhi hak anak agar mendapat 

perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan keterlantaran. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah 

Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-hak Anak di Kota Samarinda, penulis memberikan 

rekomendasi yang bertujuan untuk mengedepankan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak  yang dilakukan oleh kantor DKP3A Kaltim sebagai 

instansi terkait yang menjalankannya dan Polresta Samarinda sebagai aparat 

penegak hukum di Kota Samarinda adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya lembaga dan institusi  perlindungan anak yang ada di 

Kota Samarinda dan hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan masing-

masing programnya, sudah seharusnya anak-anak semakin terlindungi, 

terlayani dan merasa aman. Maka pada 2020 mendatang, program-

program dari semua institusi dan lembaga tersebut harus lebih tepat 

sasaran  

2. Merubah standar pencapaian perlindungan anak dari yang awalnya 

hanya berdasarkan jumlah hingga merubah bentuk penyelesaiannya 

secara langsung dan pelaksanaan hukum yang saat ini sudah ada 
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3. Mendorong pemerintah Kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk 

segera membentuk kelompok kerja (pokja) perlindungan anak di tingkat 

RT dan RW yang ada di samarinda untuk membantu pemerintah 

bersosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak dari usia dini. 

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk berpihak pada kepentingan 

terbaik anak dalam pemeriksaan, dan penanganan anak-anak yang 

sedang berhadapan dengan hokum 
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