
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai aktivitas BPPMKB dalam 

mensosialisasikan program P2TP2A sebagai wadah penanganan kasus KDRT 

di Pekanbaru, didapatkan hasil bahwa aktivitas sosialisasi yang dijalankan ini 

cukup berhasil. Dari penelitian, di buat beberapa kesimpulan diantaranya 

sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori Harold D. Lasswell, yaitu 

kepala BPPMKB, kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak beserta 

petugas P2TP2A sebagai komunikator yang berperan sebagai creator, 

conseptor dan problem solver. BPPMKB harus mampu menjelaskan atau 

menyampaikan aktivitas dari program P2TP2A kepada masyarakat Pekanbaru 

sekaligus bertindak sebagai mediator untuk mewakili lembaga terhadap 

publik. 

Dalam melakukan aktivitas sosialisasi tentu ada pesan yang 

disampaikan. BPPMKB menyampaikan pesan melalui aktivitas sosialisasi 

yang berupa ide, gagasan informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan 

P2TP2A. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebagai 

wadah perlindungan terhadap perempuan dan anak.  

Pesan yang berkaitan dengan program P2TP2A ini disampaikan 

melalui media yang merupakan sarana atau alat sebagai mediator antara 

BPPMKB dengan publiknya. Media untuk keperluan aktivitas sosialisasi 

tersebut berupa media umum, media massa, media khusus dan media internal. 
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Menurut penelitian yang penulis lakukan, BPPMKB menggunakan ke-empat 

golongan media tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh BPPMKB untuk 

mempermudah aktivitas sosialisasinya. 

Masyarakat Pekanbaru merupakan komunikan atau publik yang 

menjadi sasaran dalam aktivitas sosialisasi yang dilakukan oleh BPPMKB. 

Komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat Pekanbaru menggunakan 

komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi media 

massa. Untuk mendapatkan respon dari masyarakat Pekanbaru, BPPMKB 

melakukan pendekatan kependudukan dan psikologis. 

Aktivitas sosialisasi yang dilakukan tentu memiliki efek atau respon 

dari masyarakat yang menimbulkanumpan balik atau feedback. Respon yang 

didapat oleh BPPMKB berbentuk positif. Dengan menerima laporan dari 

petugas P2TP2A Pekanbaru bahwa meningkatnya pengaduan kasus KDRT 

dari tahun 2013-2016. Dengan demikian, berarti masyarakat telah peka 

terhadap KDRT lingkungannya. 

Namun kendati demikian, masih terdapat kendala di BPPMKB 

Pekanbaru yaitu, dalam hal mempublikasikan serta menginformasikan 

program P2TP2A terhadap masyarakat Pekanbaru. Dalam hal ini pihak 

BPPMKB kurang aktif dalam melakukan kerjasama dengan pihak media. 

Padahal media merupakan alat komunikasi yang cukup efektif dalam 

penyebarluasan informasi. Di samping itu, pihak BPPMKB Pekanbaru 

memiliki hambatan terhadap minimnya anggaran biaya dari Pemerintah Kota 

Pekanbaru. Dengan minimnya biaya, maka aktivitas sosialisasipun tidak 



berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya. Juga kurangnya sarana 

dan prasarana  di kantor P2TP2A dalam menjalankan programnya. Namun, 

masih ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan beberapa 

fasilitas kantor. 

 

B. Saran 

Aktivitas sosialisasi merupakan faktor yang penting untuk mencapai 

tujuan utama, yaitu untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus KDRT. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan: 

1. Hendaknya pelaksanaan aktivitas sosialisasi program P2TP2A dengan 

penyuluhan langsung ke masyarakat dapat menyeluruh kesemua 

kecamatan yang ada di Pekanbaru. Lebih ditekankan intensitas 

waktunya di kelurhan yang terletak agak jauh dari pusat kota atau 

dengan kata lain kelurahan yang berada di pelosok. 

2. Disarankan kepada pihak BPPMKB untuk lebih aktif dalam menjalin 

hubungan kerjasama dengan berbagai media dalam menyebarluaskan 

informasi. Dan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana 

untuk kelancaran penanganan kasus KDRT. 

3. Disarankan kepada pihak BPPMKB untuk memberikan solusi terhadap 

kendala yang dihadapi, seperti pendanaan, kurangnya sumber daya 

manusia dan letak kantor yang berada di komplek perkantoran mesjid 

Ar-Rahman Pekanbaru. 

 


