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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian tentang Peran Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 

Batam dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak dan 

perempuan korban tindak pidana kekerasan, penulis menyimpulkan bahwa 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kota Batam belum efektif dalam mengimplementasikan peranan nya di 

dalam kegiatan sehari-hari. Sebab terdapat beberapa faktor yang belum 

terpenuhi seperti faktor penegak hukum, faktor  sarana dan prasarana dan  

faktor masyarakatnya sendiri. Kemudian ditambah dengan belum 

terlaksana nya tahapan Reintegrasi Sosial kepada para korban sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak No 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

Adapun tahapan-tahapan perlindungan yang diselenggarakan oleh 

P2TP2A Kota Batam adalah sebagai berikut : 

a. Pelayanan layanan konseling, kesehatan, dan pendampingan 

hukum 
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b. Rehalibitasi sosial dengan memberikan sosialiasi dan konseling 

kepada para korban dalam proses pemulihan dengan bekerja 

sama dengan berbagai institusi dan lembaga terkait. 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

terkait obsersvasi korban kekerasan yang telah di lindungi dan 

diberdayakan oleh P2TP2A Kota Batam. Pada saat penulis melaksanakan 

penelitian belum ada korban yang dapat di wawancara dan ditempatkan di 

rumah aman (shelter), kemudian korban yang telah mendapatkan upaya 

perlindungan dari P2TP2A Kota Batam telah kembali ke kediaman 

masing-masing dimana data pribadi korban merupakan dokumen rahasia 

yang harus di jaga kerahasiaan nya oleh petugas di P2TP2A Kota Batam. 

Sehingga penulis tidak dapat melaksanakan observasi mendalam mengenai 

hal tersebut. 

 

C. Rekomendasi 

1. Bagi P2TP2A Kota Batam 

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan cara 

meningkatkan kerja sama setiap instansi yang terlibat dengan 

P2TP2A Kota Batam dengan cara menyiapkan data base setiap 

kasus sehingga mudah apabila dikemudian hari diperlukan 

adanya pengecekan kasus 
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b. Melaksanakan rapat kerja secara berkala untuk membahas 

pencapaian program-program yang dijalankan oleh P2TP2A 

Kota Batam  

c. Melaksanakan kegiatan reintegrasi kepada para korban, 

khususnya program pemberdayaan kepada korban yang 

membutuhkan seperti kegiatan pelatihan menjahit atau 

memasak. 

d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pendekatan pendampingan 

kepada para korban 

2. Bagi Korban 

a. Giat mengikuti berbagai penyuluhan dari Pemerintah  yang 

dimulai dari tingkat Kecamatan hingga Kota tentang 

pentingnya perlindungan terhadap HAM 

b. Mengikuti seminar tentang Peraturan Perundang-undangan 

yang membahas mengenai perlindungan terhadap kekerasan 

3. Bagi Pemerintah 

a. Memberikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 

operasional dalam hal perlindungan terhadap anak dan 

perempuan korban kekerasan 

4. Bagi Masyarakat 
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a. Masyarakat terutama orang tua diharapkan dapat menjadi 

pelindung utama anak dan perempuan agar terhindar dari 

tindakan kekerasan yang dapat menggangu kejiwaan korban 

b. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti yang luhur di 

masing-masing rumah. 

 

 


