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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Bupati Perempuan Kabupaten 

Bantul yaitu Hj. Sri Surya Widati dalam upaya perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan sudah cukup baik, namun dari beberapa sisi lain 

juga terdapat beberapa catatan-catatan khusus yang harus dan bisa diperbaiki. 

Selama menjabat sebagai Bupati di Kabupaen Bantul, kepeduliannya terhadap 

permasalahan yang terjadi kepada perempuan dan anak di bawah umur sudah 

terlihat kemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksanaan perlindungan 

perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Kegiatan terkait perlindungan 

perempuan dan anak dilaksanakan melalui BKK PP dan KB (Badan 

Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana) selaku 

kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengurus permasalahan yang 

terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Hj. Sri Surya 

Widati menjadi contoh bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang 

pemimpin, mengembangkan diri dan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga 

saja asalkan ada kemauan pada diri seorang perempuan tersebut. 

Dilihat dari aspek kebijakan yang dibuat selama masa 

kepemimpinannnya menjadi Bupati perempuan, kepeduliannya terhadap 

perempuan dan anak sudah ada kebijakan formal yang mampu 
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mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya 

perlindungan perempuan dan anak di bawah umur di Kabupaten Bantul. 

 

2. Saran 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat 

banyak sekali kekurangan dan belum sempurna karena terdapat beberapa hal 

yang tidak dapat peneliti cari secara mendalam. Berdasarkan pembahasan 

terkait analisis peran Bupati dalam perlindungan perempuan dan anak korban 

kekerasan di Kabupaten Bantul dengan studi kasus pada Bupati Hj. Sri Surya 

Widati dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di 

Kabupaten Bantul tahun 2010-2015, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan diantaranya: 

2.1. Perlu upaya serius dari pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Bupati 

Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan 

anak di Kabupaten Bantul. 

2.2. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, dan lembaga terkait untuk 

dapat melakukan sosialisasi sedini mungkin dan sesering mungkin agar 

tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah 

umur di Kabupaten Bantul. 

2.3. Usaha untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi terhadap 

perempuan dan anak di bawah umur tidak hanya dilakukan oleh 

pemerintah saja namun juga dari pihak masyarakat khususnya keluarga 

terdekat. Dalam hal ini perempuan di Kabupaten Bantul juga harus 
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memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat mengembangkan diri 

dan berkontribusi terhadap Daerah dan Negara. 

 


