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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dam pembahasan yang telah 

dikemukakan, dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan pada 

Kecamatan Pekanbaru kota di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja organisasi pada Kecamatan Pekanbaru Kota dalam 

penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tahun 2015-2016 belum 

dapat dikatakan berjalan optimal dan belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang ada 

pada Kecamatan Kota Pekanbaru. Salah satu nya dapat dilihat pada Sarana 

dan prasarana, Sumber Daya manusia, koordinasi antar unit yang belum 

berjalan dan belum dikatakan baik dalam penyelenggaraan kewenangan 

yang dilimpahkan. Sedangkan pada koordinasi dengan instansi lain pada 

Kecamatan Pekanbaru Kota dalam pelaksanaannya dapat dikatakan baik, 

hal ini dibuktikan dari ada nya kerjasama dengan instansi lainnya salah 

satunya pada bidang kebersihan. 

2. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja organisasi pada Kecamatan 

Pekanbaru Kota dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan 

tahun 2015-2016 adalah kurangnya kreatifitas Camat, kurangnya sumber 

daya manusia (SDM), kurangnya kemampuan pengarsipan dokumen, 

kurangnya motivasi kerja, dan kurangnya pemanfaatan informasi dan 

teknologi (IT). 
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6.2 Saran  

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka guna meningkatkan kinerja 

organisasi pada Kecamatan Pekanbaru Kota dalam penyelenggaraan 

kewenangan yang dilimpahkan pada masa yang akan datang, perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Camat Pekanbaru Kota harus meningkatkan kreatifitas dalam upaya 

meningkatkan kinerjanya, harus lebih mampu mengembangkan ide-ide 

baru dan inovasi dalam pelayanan dan penyelenggaraan kinerja 

kewenangan yang dilimpahkan. Selain Camat, pegawai kecamatannya juga 

harus memiliki kreatifitas dan ide-ide inovasi yang baik pula. Pegawai 

dapat bertukar pikiran atau menyampaikan pendapatnya mengenai apa-apa 

saja yang harus diperbaharui, diperbaiki, dan ditingkatkan lagi agar kinerja 

kecamatan secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi.  

2. Camat harus mampu memotivasi pegawainya agar mampu bekerja lebih 

baik lagi. Camat harus memiliki kemampuan untuk memompa semangat 

pegawainya untuk berlomba-lomba memberikan kemampuan terbaik yang 

dimilikinya. Dan juga Camat harus dapat memberikan pelatihan-pelatihan 

kepada pegawai nya, hal ini supaya dapat meningkatkan kemampuan 

pegawai. 

3. Kecamatan harus dapat menggunakan dan memanfaatkan internet 

semaksimal mungkin. Contohnya seperti membuat website khusus 

Kecamatan Pekanbaru Kota, yang berisi berbagai informasi mengenai 

kecamatan, program-program kecamatan, dan lain sebagainya.  


