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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 

pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengelola lampu 

penerangan jalan umum adalah sebagai berikut . 

1. Belum optimalnya fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan dalam pengelolaan lampu jalan umum karena masih belum 

baiknya koordinasi pihak Dinas Perhubungan terhadap teknisi dan mandor 

yang ada dilapangan koordinasi yang bisa saja menyebabkan terjadinya hal 

yang tidak di inginkan selain itu belum optimalnya pengawasan yang 

dilakukan oleh Dishub kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor 

penghambat yang mempengaruhi yaitu Sumber Daya Manusia, Partisipasi 

Masyarakat, dan Sarana prasarana. 

2. Dalam hal ini peneliti juga menganggap manajemen sebagai sesuatu yang 

sangat penting dalam pelayanan publik karena mempunyai satu kesatuan 

yang baik dengan fungsi pengelolaan yang di uraikan pada penelitan 

penulis sebelumnya penulis menyimpulkan fungsi pengelolaan yaitu, 

perencanan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, hal ini 

merupakan fungsi yang signifikan mempengaruhi pelaksanaanya. Pada 

fungsi perencanaan Dinas Perhubungan masih belum bisa mengatasi 

pemasangan lampu pada titik yang di butuhkan serta masih ada beberapa 

jalan yang belum termeterisasi. Sementara itu fungsi pengorganisasian 
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Dinas Perhubungan masih kekurangan prasarana penunjang dalam 

pengelolaan lampu jalan masih kurangnya armada mobil, peralatan dan 

beberapa perlengkapan, fungsi pelaksanaan ialah yang sangat 

mempengaruhi pengelolaan maka harusnya dinas perhubungan bisa 

maksimal serta pada pengawasan Dinas Perhubungan masih saja belum 

maksimal melakukan fungsinya karena masih banyak titik-titik penerangan 

jalan yang tidak di awasi dan banyak yang tidak menyala pada malam 

harinya. 

 

6.2 Saran 

Dari beberapa kesimpulan diatas maka guna meningkatkan pengawasan 

pemerintah dalam mengelola lampu penerangan Jalan Umum pada Masa yang 

akan datang perlu diperhatikan hal berikut ini . 

1.  Fungsi pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan 

mampu diterapakan dan koordinasi dengan semua pihak baik pemerintah 

maupun masyarakat, dan koordinasi pihak pengelola dishub lebih baik lagi 

untuk mandor ataupun anggota dilapangan hal ini bertujuan agar terjadi 

sesuai dengan visi dan misi yang diharapakan. 

2.  Dinas Perhubungan diharapkan segera mengadakan pelatihan kepada 

pegawai harian lepas (PHL) sehingga lebih profesional dalam 

melaksanakan tugas. 

3.  Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru agar pelaksanaan fungsi pengelolaan yang 
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meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, pengawasan dalam 

rangka pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum lebih efektif. 

4.  Dinas Perhubungan Kota pekanbaru diharapkan menambah Lampu 

Penerangan Jalan Dibeberapa ruas lampu yang belum ada khususnya 

dijalan yang sering dilalui pengguna jalan.  

 

 


