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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Eksistensi Unicef Dalam Mencegah Perdagangan Anak Perempuan di 

India, UNICEF sudah melaksanakan berbagai program kerja atau 

kegiatan untuk mencegah perdagangan anak perempuan di India, 

namun hal tersebut belum efektif, berbagai upaya telah dilakukan 

UNICEF dan mengasilkan dampak yang cukup baik. Namun, peran 

UNICEF dalam penanganan perdagangan anak perempuan di India 

melalui program kerja tersebut tidak begitu menghasilkan capaian 

yang signifikan, tetapi UNICEF tetap menaruh perhatian lebih 

terhadap permasalahan perdagangan anak yang terjadi di India melalui 

adanya komponen program mengenai perlindungan anak perempuan. 

2. Kendala Yang Dihadapi UNICEF Dalam Mencegah Perdagangan 

Anak Perempuan di India menghadapi sejumlah tantangan, tantangan 

ini menimbulkan kesulitan bagi UNICEF dalam menangani kasus 

perdagangan anak yang terjadi d India. Kendala yang dihadapi 

UNICEF antara lain adalah:  

a.  Faktor ekonomi yang merupakan akar permasalahan utama dari           

perdagangan anak  

b. Program Child Protection ini merupakan program baru dan belum 

dikenal masyarakat luas, sehingga masih belum bisa dipahami bagi 

masyarakat India  

c. Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas. 
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d. Praktik agama dan budaya tradisional juga menjadi ancaman bagi 

anak-anak yang rentan 

e. Kebutuhan untuk menghidupi keluarga mereka secara finansial. 

f. Faktor budaya, merupakan akar permasalahan kedua dalam 

perdagangan anak. 

g. Kurangnya tanggapan pemerintah India 

B. Saran 

Adapun saran yag dapat dijabarkan berdasarkan kesimpulan yang di 

dapat dari penelitian ialah: 

1. Agar pemerintah India, organisasi dan masyarakat pada umumnya dapat 

memberikan perhatian lebih terhadap kasus perdagangan anak yang ada 

di India mapun di negara-negara lainnya. Secara khusus, pemerintah India 

diharapkan mampu memanfaatkan dengan baik kerjasama dengan 

UNICEF dan organisasi internasional lainnya serta mitra-mitra dalam 

melakukan penanganan perdagangan anak sehingga dapat memberikan 

dampak yang signifikan terhadap pemberantasan korban perdagangan 

anak di India. 

2. Agar Pemerintah India lebih memperhatikan akses pendidikan yang 

berkualitas agar peluang masa depan anak-anak tidak terbatas dan agar 

mereka mampu memahami pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai 

seorang anak. 

 


