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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap implementasi 

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Rukun Warga (Studi Kasus Kecamatan Tampan ), maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

6.1.1 Aspek Sosial dan Kependudukan 

 Berdasarkan indikator aspek sosial dan kependudukan yang bertujuan dapa 

membentuk sarana kesehatan dan sarana keamanan apada Rukun Warga yang 

terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Akan 

tetapi dalam pelaksanaannya di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru untuk 

pembentukan atau pembangunan sarana kesehatan belum dapat dilaksanakan 

karena anggaran yang kurang tetapi dalam pelaksanaan pembentukkan atau 

pembangunan sarana keamanan sudah dilakukan yaitu dengan membangun pos 

kamling atau pos keamanan. 

6.1.2 Aspek Ekonomi Produktif 

 Aspek ekonomi produktif bertujuan agar masyarakat mampu mendapatkan 

penghasilan tambahan dengan adanya aspek ekonomi produktif ini, oelh karena 

itu pihak pemerintah hendaknya membangun sarana dalam pelaksanaan ekonomi 

produktif ini. Dalam pelaksanaan ekonomi produktif ini terlaksana dengan baik, 
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akan tetapi tidak semuanya mampu melaksanakan aspek ekonomi produktif 

tersebut. 

6.1.3 Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan 

 Tujuan dari pembentukkan aspek ini agar masyarakat bisa memiliki rasa 

aman dan nyaman dalam lingkungannya, dalam pelaksanaan aspek penataan 

kawasan dan lingkungan harus membangun semenisasi jalan dan tempat sampah, 

akan tetapi hal ini juga belum dapat terlaksana. 

 Dari uraian Indikator diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Rukun (Studi Kasus : Kecamatan Tampan ) belum 

terlaksana, hal tersebut dapat dilihat dari indikator penelitian. 

6.1.4 Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga  

Di Kecamatan Tampan ini yaitu berupa anggaran atau dana yang tidak 

sesuai dengan yang di realisasikan. 
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6.2  Saran 

1. Diharapkan didalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan 

masyarakat berbasis rukun warga di Kecamatan Tampan dapat terlaksana 

dengan maksimal dan dapat membentuk aspek-aspek yang menjadi 

sasaran didalam program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga 

ini. 

2. Diharapkan dana yang di anggarkan untuk program pemberdayaan 

masyarakat berebasis rukun warga ini di realisasikan semaksimal mungkin 

agar tercapainya tujuan yang telah di rencanakan oleh pemerintah. 

 


