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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pokok permasalahan yakni  Apa 

Saja Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah  Provinsi Riau No. 3 Tahun 

2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi namun sosialisasi 

tersebut masih belum sempurna dilaksanakan karena dari dua belas kabupaten/kota 

masih ada lima kabupaten/kota yang belum disosialisasikan karena kurangnya dana, 

dan kurangnya dana tadi yang menghambat BPPPAKB Provinsi Riau menjalankan 

tugas dan fungsinya, kurangnya pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur yang 

terlihat masih berjualan di lampu merah pada saat jam operasional sekolah karena 

masih kurangnya Sumber Daya Manusia, kemudian masih kurangnya sarana dan 

prasarana untuk melakukan tugas dalam penanganan kasus untuk anak-anak. 

 Adapun program yang dapat dikatakan berjalan dengan baik yaitu pada hak 

berekspresi dan mengeluarkan pendapat pada anak dengan adanya kegiatan forum 

anak yang dapat penulis lihat bahwa kegiatan tersebut sudah baik dilakukan karena 

memberikan ruang untuk anak berekspresi sesuai keahliannya dan mengeluarkan 
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pendapat mereka di depan petinggi-petinggi di Provinsi Riau, hanya saja kendala 

yang dihadapi yaitu pada bagian internal mereka yg sulit membagi waktu antara 

kegiatan tersebut dengan waktu sekolah. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti hendak 

memberikan saran terkait Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak pada Badan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) 

Provinsi Riau, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik antara lain: 

1. BPPPAKB Provinsi Riau sebaiknya meningkatkan penyediaan pelayanan 

terkait dengan Perlindungan Hak Dasar Anak tersebut. 

2. BPPPAKB Provinsi Riau yang bekerja sama dengan instansi yang sama-sama 

menjalankan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak 

meningkatkan pengawasan dan memonitoring anak-anak yang masih 

berjualan di lampu merah yang seharusnya bersekolah. 

3. BPPPAKB Provinsi Riau seharusnya lebih memperhatikan lagi kerjasama 

dengan P2TP2A yang sangat membutuhkan perhatian untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya menangani kasus yang berkaitan dengan anak. 

4. BPPPAKB Provinsi Riau sebaiknya segera meningkatkan sumber daya 

manusia yang memahami tentang perlindungan hak dasar anak, baik untuk 
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internal BPPPAKB Provinsi Riau maupun untuk focal point yang terdapat di 

instansi terkait.  

5. Pemerintah Daerah sebaiknya menyediakan anggaran yang cukup kepada 

BPPPAKB Provinsi Riau untuk melakukan tugas fungsinya terhadap 

perlindungan hak dasar anak, agar berjalan sesuai dengan harapan. 

 

 


