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BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan wawancara dengan nara sumber, mengenai 

kenakalan anak jalanan dan upaya penanggulangannya di Propinsi DIY, maka 

penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, adalah 

karena faktor ketidak harmonisan dalam keluarga yang membuat anak 

merasa tidak nyaman untuk tinggal dirumah, sehingga anak cenderung 

mencari kenyamanan di jalanan tanpa adanya pengawasan dari para 

orang tua. Situasi ini membuat anak jalanan tidak mendapatkan 

bimbingan tentang norma – norma hukum yang berlaku, hingga anak 

jalanan cenderung berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan apakah 

perbuatan yang dilakukan benar ataupun salah. Selain itu, faktor 

ekonomi keluarga juga menjadi penyebab munculnya kenakalan anak 

jalanan. Anak jalanan yang bekerja di jalanan untuk membantu 

perekonomian keluarga, cenderung mengambil jalan pintas dalam 

memperoleh penghasilan seperti mencopet dan menodong pengguna 

jalan lain.  

2. Dalam hal upaya penanggulangan, aparat pemerintahan dalam hal ini 

Dinas Sosial Propinsi DIY memiliki upaya pencegahan yang 

diwujudkan dengan kegiatan PMKS dan PSKS yang dilakukan setiap 
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Kabupaten atau Kota di Propinsi DIY, upaya kuratif yang dilaksanakan 

oleh para pekerja sosial melalui pembinaan secara gratis terhadap para 

anak jalanan yang berhasil di pindahkan ke rumah perlindungan anak 

di Sewon Bantul, dan keterlibatan para aparat keamanan dalam 

memberikan upaya represif, dimana dalam upaya ini para aparat 

memberikan sanksi kepada anak jalanan yang ditangkap karena 

melakukan kejahatan, namun dalam proses penyidikan anak jalanan 

akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan orang dewasa 

pelaku kejahatan, dengan tujuan menghilangkan kesan negatif terhadap 

sistem pengadilan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan analisa yang diperoleh dari Dinas Sosial Propinsi DIY dan 

setelah menarik kesimpulan diatas, maka untuk mengakhiri penulisan hukum 

ini penulis memberikan saran – saran yang berhubungan dengan pokok – 

pokok permasalahan:  

1. Untuk mengurangi timbulnya kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, 

Pemerintah Daerah Propinsi DIY masih membutuhkan lembaga dan 

pekerja sosial, baik dari Pemerintah maupun Swasta guna 

melaksanakan kegiatan PMKS dan PSKS yang sudah ada di setiap 

Kabupaten / Kota di Propinsi DIY.  

2. Masih dibutuhkan kepedulian dari masyarakat sekitar, tidak hanya 

sebagai masyarakat yang dirugikan tetapi sebagai masyarakat yang 
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peduli akan kondisi anak jalanan. Perilaku ini akan membuat anak 

jalanan merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat, yang nantinya 

akan mempermudah pihak lembaga dan pekerja sosial untuk merayu 

dan membujuk para anak jalanan agar mau tinggal di tempat yang 

layak yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DIY, 

untuk memperoleh bimbingan dan pembinaan, serta mendapatkan 

kehidupan yang layak.  
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