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Abstrak 

Tujuan Penelitian penulisan skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisis 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Larangan 

Pemberian Uang Kepada Pengemis Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota 

Samarinda (Studi Kasus di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda) serta 

mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Larangan Pemberian 

Uang Kepada Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan. Penelitian ini 

memfokuskan implementasi kebijakan yang dilakukan melalui pendekatan 

kebijakan baik dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda dan Kantor 

Kelurahan Sidodadi. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. 

Narasumber tidak hanya dari Dinas Sosial tetapi juga instansi terkait yang 

berperan, Kepala Kelurahan, pegawai PNS serta masyarakat dan anak 

jalanan. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data 

model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data 

dan, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan 

dalam upaya tidak ada lagi keberadaan pengemis dan anak jalanan di Kota 

Samarinda sudah dilaksanakan dengan cukup optimal, komunikasi telah 

terlaksana melalui sosialisasi Larangan Pemberian Uang kepada pengemis 

anak jalanan dan gelandangan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran, 

walaupun sosialisasi dilakukan masih terbatas, adanya sumber daya yang 

belum memadai terutama fasilitas dan anggaran yang belum tersedia. Dinas 

Sosial menetapkan Standard Operational Procedure dalam pelaksanaan 

peraturan tersebut dan pegawai pelaksana telah bekerja sesuai dengan tugas 
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dan fungsinya masing–masing berdasarkan ketentuan pelaksanaan peraturan 

Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis  

Anak Jalanan dan Gelandangan. Selain itu, juga terdapat beberapa kendala 

dalam pelaksanaan perda meliputi tidak tersedianya anggaran khusus, 

penyetoran data yang lambat, lokasi penampungan yang tidak tetap masih 

terdapat masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan menyebabkan 

pelaksanaan perda tidak efektif. 

 

Kata Kunci : implementasi, larangan pemberian uang kepada pengemis anak 

jalanan dan gelandangan. 

 

Pendahuluan 

 Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau 

sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. 

Masalah sosial muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara unsur-

unsur kebudayaan atau masyarakat yang sangat rentan terhadap terjadinya 

gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Masalah sosial ini dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya 

faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis maupun faktor psikologis. 

Faktor ekonomi bisa dilihat dari kondisi sosial di mana terjadinya 

kemiskinan, pengangguran, maraknya anak jalanan, dan menjamurnya para 

gelandangan diberbagai sudut kota. 

 Secara umum istilah anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat 

didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa 

mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang 

lain.  

 Pemerintah Kota Samarinda melalui  Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis Anak Jalanan Dan 

Gelandangan Pada Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang dilarang 

memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis dimuka 

umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan 

alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. jika terjadi 

pelanggaran pemberian uang kepada anak jalanan dan gelandangan 

pengemis maka pemberian uang tersebut terkena denda sebesar 50 juta 

rupiah, dan kurungan 3 bulan penjara.  

 Terdapat 15 plang yang dipasang oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, 

CCTV yang memantau di 15 titik persimpangan di Kota Samarinda yang di 

sinyalir tempat bertaburannya para anak jalanan dan gelandangan pengemis, 

Dinas Sosial Kota Samarinda mengadakan pembinaan dengan 

dikeluarkannya kebijakan ini menjadi metode pendorong menurunnya 

jumlah anak jalanan dan gelandangan pengemis yang dirasa telah mulai 

mengganggu kenyamanan Kota Samarinda, namun terlebih dahulu itu 
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semua tanpa kita sadari hak kebebasan kita untuk mempergunakan uang kita 

pun telah dibatasi lewat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini. 

Usaha tersebut bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di 

Kota Samarinda membantu dan mendukung dalam mensukseskan tindakan 

penertiban Kota bebas dari pengemis anak jalanan dan gelandangan.  

 Salah satu kelurahan di Kota Samarinda yaitu kelurahan Sidodadi. 

Kelurahan Sidodadi sendiri mempunyai lingkungan yang terdapat pengemis 

anak jalanan dan gelandangan tentu saja ini masih merupakan permasalahan 

dan kurangnya penegasan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan. 
 

Kerangka Dasar Teori 

Kebijakan Publik 

Pengertian kebijakan publik menurut Anderson (dalam Islamy 2009), 

“kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok 

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 
Berdasarkan pendapat tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah sekumpulan cara atau tindakan yang akan dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang berorientasi pada tujuan 

tertentu guna memecahkan permasalahan publik atau demi kepentingan publik.  

  
Implementasi Kebijakan Publik  

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi 2009), 

implementasi kebijakan publik, merupakan tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijakan. 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat 

pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya dalam rangka 

melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan dalam 

mengatasi permasalahan tertentu. 
 

c. Pengertian Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan 

  Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Kota Samarinda 

Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan, 

Istilah Pengemis merupakan seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas 

nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-

minta dijalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk 

mengaharapkan belas kasihan dari orang lain. Selanjutnya anak jalanan yang 

selanjutnya disebut anak jalanan merupakan yang berusia di bawah 18 tahun 

yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari nafkah dan 
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berkeliaran dijalanan maupun di tempat umum. Sedangkan Gelandangan 

merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma 

kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal 

dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum. 

 

Implementasi Perda nomor 7 Tahun 2017 

Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda 

membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan Terhadap Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan pada pasal 

14 bahwa setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang dan/atau barang 

kepada pengemis, anak jalanan, gelandangan, pengamen, pedagang 

asongan, penjual koran, atau kegiatan lain sejenisnya dijalanan, lingkungan 

rumah penduduk, dan tempat umum lainnya. 
 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Sosial. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan dan key informan dalam 

memperoleh sumber data dengan key informan sebanyak 1 orang yaitu Kepala 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Usia Lanjut di Dinas Sosial dan 

informan sebanyak 4 orang yaitu Lurah, Pegawai Kelurahan, Anak Jalanan dan 

masyarakat. Untuk penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan sosial. Informasi dan beberapa data penelitian dicari dan diperoleh 

secara langsung dari sampel atau narasumber yang telah ditentukan 

sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian diantaranya yaitu, observasi, penelitian lapangan, wawancara, 

dokumentasi, dan penelitian kepustakaan 

 

Komunikasi 

 Dalam pelaksanaan yang penelitian lakukan bahwa Komunikasi dalam 

implementasi Peraturan Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis Anak 

Jalanan dan Gelandangan ini dilakukan sosialisai pada saat diskusi. Hal 

tersebut sesuai wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suliadi, SH (selaku 

Ketua Kelurahan Sidodadi), beliau menjelaskan bahwa : 

“Dalam pelaksanaan larangan pemberian uang kepada pengemis, 

anak jalanan dan gelandangan bagi masyarakat ini sudah 

disampaikan tentunya kepada setiap ketua RT tentunya terkait bebas 

nya anak jalanan dan gelandangan. Meskipun sudah disampaikan 

kepada warga, ketika pada saat membawa anak jalanan dan 

gelandangan yang meresahkan warga karena tidak sesuai dengan 

ketentuan.” (wawancara Tanggal 20 Juli 2020). 
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 Sebagaimana telah dijelaskan pada teori Edward III (dalam Agustino 

2016), dalam hal komunikasi faktor komunikasi ini juga termasuk unsur 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan atau pelaksanaan 

kegiatan. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar 

pelaksanaan kegiatan atau kebijakan larangan pemberian uang kepada anak 

jalanan dan pengemis bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik.  
 

Sumber Daya  

Sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting dalam berjalannya 

suatu kebijakan. Dari pelaksanaan Implementasi Larangan Pemberian Uang 

Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan, sumber daya meliputi 

sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan anggaran. 

a. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Sosial berkomitmen pada 

tugas mereka dimana mereka bersungguh-sungguh, pegawai mendampingi dan 

mengawasi pada saat pelaksanaan peraturan larangan pemberian uang itu 

dilakukan. Terkait sumber daya manusia, Ibu Dra. Hj. Ida Nursanti, M selaku 

Sekretaris Dinas Sosial Kota Samarinda, mengatakan : 

“Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi ini tentunya sudah 

dilakukan dan untuk pengurusan terutama pada pegawai maupun staf. 

kebijakan ini dilakukan sesuai tugasnya pegawai dan berjalan sesuai 

aturan yang dibuat sebelumnya sehingga apa yang sudah jadi 

tanggungjawabnya bidang yang bersangkutan dan selain itu juga tentu 

ada koordinasi dalam suatu pelaksanaan kegiatan baik dari dinas lain 

yang terlibat sehingga pelaksanaan kebijakan larangan pemberian 

uang kepada anak jalanan dan gelandangan ini dapat berjalan dengan 

baik.” (wawancara Tanggal 2 Juni 2020). 
Sumber Daya merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting 

Menurut Edward III (dalam Agustino 2016) mengemukakan bahwa beberapa 

sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. 

Perintah˗perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan 

konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan yang ada, maka implementasi ini pun cenderung tidak 

efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Larangan Pemberian Uang 

Kepada Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan membutuhkan sumber 

daya yang cukup dan mampu menguasai di bidangnya dalam melaksanakan 

program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah dinas terkait dalam 

penanganan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan baik pada Dinas 

Sosial.  
b. Sumber Daya Fasilitas 

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa sumber daya fasilitas dalam 

pelaksanaan kebijakan larangan pemberian uang kepada anak jalanan dan 

gelandangan sudah dilakukan fasilitas dari bentuk prasarana tatapi tidak 
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disediakan dari bentuk sarananya. Bentuk fasilitas prasarana hanya berupa 

panti asuh sosial anak yang disediakan oleh dinas untuk menampung anak 

jalanan dan gelandangan. Sedangkan bentuk fasilitas sarana tidak ada. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yaitu Bapak 

Suliadi, SH (selaku Lurah Kelurahan Sidodadi), beliau mengatakan bahwa: 

“Masyarakat yang melanggar peraturan larangan pemberian uang 

kepada  anak jalanan dan gelandangan akan di tangani oleh 

pemerintah kota tetapi anak jalanan dan gelandangan yang sudah 

tertangkap akan kami bina seperti menghentikan kegiatan meminta-

minta yang berasal dari komunitas anak di bawah umur” 

(Wawancara Tanggal 20 Juli 2020). 
 Sumber daya fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa 

yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, 

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sebagaimana pendapat 

Edward III sumber daya dapat berjalan baik apabila segala sesuatu fasilitas 

disediakan oleh pelaksana kebijakan baik dari sarana maupun prasarana agar 

kebijakan dapat berjalan secara maksimal. 

c. Sumber Daya Anggaran 

 Dari hasil peneliti lakukan bahwa sumber dana tidak ada disediakan 

oleh pemerintah kota. Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan 

narasumber Bapak Saryata, SE (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan 

Lanjut Usia di Dinas Sosial), menjelaskan bahwa : 

 “Untuk anggaran pelaksanaan kebijakan larangan pemberian uang 

kepada anak jalanan dan gelandangan ini baik dari kebijakan untuk 

masyarakat tidak ada anggaran yang disediakan dan untuk merazia 

anak jalanan dan gelandangan disediakan dari pihak bersangkutan 

seperti pemerinntah kota samarinda, dari dinas sosial hanya 

mendampingi dan mengawasi kegiatan di lapangan”. (Wawancara 

Tanggal 2 Juni 2020). 
 Dalam suatu pelaksanaan kebijakan implementasi sumber daya 

anggaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berjalannya 

kegiatan. Dalam implementasi kebijakan sumber anggaran berkaitan dengan 

dengan modal atau investasi atas suatu program maupun kebijakan untuk 

menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran 

yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dala mencapai 

tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan Implementasi Larangan Pemberian 

Uang Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan ini meskipun tidak 

ada dana sampai saat ini masih saja berjalan tanpa adanya dana dari pemerintah 

kota. Hal ini bisa dikatakan unggul dimana tanpa mengeluarkan dana 

pemerintah kota dan mengurangi pengeluaran dana pemerintah.  
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Disposisi 

 Dari Hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam pelaksanaan 

kebijakan larangan pemberian uang kepada pengemis, anak jalanan dan 

gelandangan sesuai dengan diberlakukannya kebijakan ini sudah disebarkan 

hingga ke seluruh kelurahan  dan kebijakan ini menjadi persyaratan dalam 

urusan sesuai kebutuhan pada aturan yang berlaku.  

Adapun jumlah Anak Jalanan sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Jumlah Anak Jalanan Kota Samarinda 

 

No. Tahun 
Jumlah Anak 

Jalanan 

1. 2020 2.534 

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda 

 

 Berdasarkan tabel di atas, terkait jumlah anak jalanan targetnya dapat 

mengurangi anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda.  
Adapun hasil wawancara yang dilakukan terkait sikap kelompok 

sasaran dalam implementasi Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis, 

Anak Jalanan dan Gelandangan bagi masyarakat sebagaimana yang 

disampaikan oleh S selaku masyarakat sebagai pengendara di simpang lampu 

merah lembuswana sekitaran kelurahan sidodadi, mengatakan : 

“Kebijakan ini sangat bagus dan dampaknya sangat bagus bagi 

lingkungan kota yang bebas dari anak jalanan dan gelandangan sehingga 

dapat mengurangi anak jalanan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan adanya larangan pemberian uang ini masyarakat akan sadar 

pentingnya menjaga ketertiban kota.” (wawancara 02 Juni 2020 ). 
Adapun A selaku anak jalanan di simpang jalan mengemukakan bahwa 

: 

“Ketika sudah di jalanan, sudah ada peringatan seperti plang mengenai 

larangan pemberian uang kepada pengemis anak jalanan dan gelandangan 

termasuk saya, di dalam peringatan tersebut sudah ditegaskan mengenai 

kewajiban mematuhi peraturan. Mau tidak mau harus di turuti karena sudah 

peraturan pemerinntah kota, tetapi terkadang karena keterbatasan ekonomi 

kami seagai anak jalanan terpaksa turun kejalan dan tetap waspada dengan 

razia yang dilakukan kapan saja.” (Wawancara 02 Juni 2020). 

No Tahun 
Jumlah Anak 

Jalanan 

1. 2018 2.034 orang 

2. 2019 2.201 orang 
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Dalam pelaksanaan suatu Implementasi, disposisi merupakan salah 

satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan dan bukan hanya 

ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh 

keinginan para pelaku sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III 

(dalam Agustino 2016). 
Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efesien, 

maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  

 

Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap berjalannya suatu program kebijakan. Dalam struktur birokrasi sangat 

berkaitan dengan Standard Operational Procedure (SOP). Dalam pelaksanaan 

Larangan Pemberia Uang Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan 

Gelandangan. Pelaksanaan SOP dapat berjalan dengan baik apabila adanya 

SOP yang sudah disusun secara sistematis. Seperti yang dikatakan Ibu Hj. Lily 

Suprianiawati, S.Sos M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 

mengatakan bahwa : 

 “Untuk pelaksanaan kebijakan larangan pemberian uang kepada 

anak jalanan dan gelandangan sudah dibuatkan SOP sejak awal 

diberlakukannya sehingga semua berjalan secara otomatis dengan 

pedoman yang ada dan semua sudah disebarluaskan sehingga untuk 

mempermudah pemahaman mekanisme SOP.” (wawancara Tanggal 

2 Juni 2020). 

Pelaksanaan SOP pada kebijakan larangan pemberian uang kepada 

anak jalanan dan gelandangan, kebijakan bagi masyarakat secara garis besar 

sudah melaksanakan persiapan sejak awal dibentuknya sesuai dengan peraturan 

Pemerintah Kota Samarinda baik pelaksanaan berupa teknis maupun petunjuk 

teknis pelaksanaan dan juga adanya monitoring dan evaluasi. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP atau petunjuk teknis 

yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan larangan pemberian uang 

kepada anak jalanan dan gelandangan bagi masyarakat. Menurut Edward III 

(dalam Agustino 2016) mengatakan bahwa salah satu karakteristik struktur 

birokrasi ialah adanya Standard Operational Procedure (SOP) yang menjadi 

suatu karakteristik utama. Struktur Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam 

implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat beberapa aspek yang 

mempengaruhinya yaitu mekanisme, dalam implementasi kebijakan tentunya 

terdapat Standard Operational Procedure (SOP). Birokrasi berpengaruh yang 

signifikan terhadap suatu pelaksanaan implementasi kebijakan. Struktur 

birokrasi ini dapat berjalan dengan baik jika terdapat SOP yang tersusun secara 

sistematis. Dengan adanya SOP yang telah dibuat oleh pemerintah Kota 
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Samarinda pada pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan sudah 

memenuhi syarat yang dimaksud dalam teori Edward III dimana adanya SOP 

yang ada berjalan dengan baik tersusun secara sistematis sehingga 

mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan dan tentunya diharapkan tindakan 

dalam kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Implementasi Larangan Pemberian Uang Kepada 

Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam upaya penertiban kota Di 

Kota Samarinda, sudah dilaksanakan dengan cukup optimal, yang dapat 

dilihat sebagai berikut: 
1. Komunikasi yang terjadi pada Dinas Sosial dalam pelaksanaan kebijakan 

Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan 

Gelandangan sudah terjalin melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang 

kewajiban mentaati peraturan tersebut, sosialisasi yang dilakukan hanya 

pada awal kebijakan ditetapkan dan pada saat evaluasi program dilakukan. 

2.  Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan Larangan Pemberian Uang 

Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan masih belum memadai, 

karena keterbatasan tenaga pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, Dinas 

Sosial tidak menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan Larangan 

Pemberian Uang Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Dinas 

Sosial hanya menyediakan penampungan seperti panti sosial untuk 

menampung anak jalanan yang akan di bina. 

3. Dalam pelaksanaan kebijakan Larangan Pemberian Uang Kepada 

Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Dinas Sosial bekerja dengan 

bersungguh- sungguh sesuai dengan ketentuan dimana pegawai selalu 

mendampingi dan mengawasi pada saat razia yang dilakukan dengan satpol 

PP. 

4. Dinas Sosial telah menetapkan Structure Operational Procedure (SOP) 

dalam Pelaksanaan kebijakan Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis, 

Anak Jalanan dan Gelandangan yang menjadi pedoman pelaksanaan razia 

yang dilakukan. Selain itu, pegawai pelaksana telah bekerja sesuai dengan 

tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan kebijakan 

Larangan Pemberian Uang Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan 

Gelandangan. 

5. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Larangan Pemberian Uang Kepada 

Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan meliputi tidak tersedianya 

anggaran khusus yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan dan 

menurunnya semangat kerja pelaksana kegiatan, Penyetoran data yang 

lambat mengakibatkan rekapan yang tertunda dalam pembaruan rekapan 

bulanan, Lokasi Penampungan anak jalanan yang tidak menetap 

mengakibatkan anak jalanan lambat untuk didata dan hal ini dibutuhkan 

panti sosial setiap kelurahan bagi penampungan anak jalanan, masih 
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terdapat masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan dan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh masing-masing kelurahan 

yang mengakibatkan dampak bagi ketertiban kota dimana persebaran anak 

jalanan dan gelandangan nantinya dapat merusak keamanan dan 

kenyamanan kota.   

Dari kesimpulan di atas yang telah Penulis paparkan, maka Penulis 

memberikan beberapa rekomendasi kepada Pihak Dinas Sosial dan instansi 

terkait serta pelaku kebijakan bersangkutan dalam upaya penanganan anak 

jalanan dan pelaksanaan kebijakan larangan pemberiang uang kepada pengemis 

dan anak jalanan kota di Kota Samarinda, diantaranya sebagai berikut : 

1. Dalam hal komunikasi, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak 

mematuhi peraturan larangan pemberian uang kepada anak jalanan, maka 

dari itu diharapkan pihak pelaksana melakukan sosialisasi kembali kepada 

masyarakat agar informasi dapat lebih jelas, sosialisasi ini tidak harus 

dilakukan dengan pertemuan rapat, tetapi dapat dilakukan dengan media 

sosial sehingga warga masyarakat dapat mengetahuinya dengan mudah. 

Selain itu, dengan berjalannya kebijakan Larangan Pemberian Uang 

Kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan diharapkan Dinas Sosial 

meningkatkan pengawasan data agar kebijakan larangan pemberian uang 

kepada anak jalanan dan gelandangan bagi masyarakat mampu 

terselesaikan dengan cepat agar terus berjalan secara maksimal tanpa 

adanya hambatan. 

2. Mengenai sumber daya, adanya anggaran yang tidak tersedia maka, perlu 

diadakannya suatu anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

dalam meningkatkan kegiatan razia yang dilakukan. 

3. Harus ada penetapan lokasi Penampungan anak jalanan sehingga pendataan 

lebih cepat dan diharapkan untuk ke depannya dilakukannya penyediaan 

Panti Sosial. 

4. Tersedianya fasilitas seperti CCTV disimpangan lampu merah diharapkan 

agar dipergunakan secara maksimal,sehingga dapat mengetahui masyarakat 

melanggar peraturan larangan pemberian uang kepada anak jalanan dan 

gelandangan, jika bisa membuat peraturan harusnya juga dapat 

memfasilitasi. 

5. Kepada masyarakat yang ingin memberikan bantuan apapun diharapkan 

untuk menyumbangkan ke tempat penampungan seperti panti asuhan sosial. 
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