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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis 

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dalam Melaksanakan Koordinasi Berdasarkan 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka berikut ini penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa  

a. Pelaksanaan koordinasi musyawarah di Kelurahan Pasar Taluk mulai dari 

jadwal musyawarah, agenda musyawarah hingga pelaksanaan hasil musyawah 

cukup terimplementasi. Adapun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan 

koordinasi musyawarah yaitu disebabkan oleh banyaknya agenda penting yang 

perlu dilaksanakan pihak kelurahan berdasarkan skala prioritas, kegiatan 

mendesak lainnya seperti persiapan pacu jalur, kurangnya koordinasi antar 

perangkat di tingkat RT, RW dan lingkungan, dan kurangnya dana sehingga 

musyawarah berikutnya tidak terlaksana. 

b. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan 

Pasar Taluk yang meliputi prosedur pelayanan dan wewenang dalam pelayanan 

telah  terimplementasi.  

c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data monografi kelurahan di Kelurahan 

Pasar Taluk yang meliputi pengumpulan data kelurahan, valid data kelurahan 

dan penggunaan data kelurahan tidak terimplementasi, dikarenakan monografi 
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kelurahan belum lengkap. Monografi kelurahan baru dapat diselesaikan bila 

data kelurahan telah terkumpul secara keseluruhan dari keempat Kepala 

Lingkungan yang ada di Kelurahan Pasar Taluk tersebut. 

d. Pelaksanaan koordinasi penyajian data kependudukan di Kelurahan Pasar 

Taluk yang meliputi pengumpulan data kependudukan, penyesuaian data 

kependudukan dan evaluasi data tidak terimplementasi, hal ini disebabkan 

banyaknya penduduk yang sudah tidak berdomisili lagi di lokasi tersebut dan 

secara administrasi masih belum pindah karena surat keterangan pindahnya 

belum di urus, selain itu kendala waktu pelaksanaan pendataan yang tidak 

sesuai dengan jadwal penduduk berada dirumah menjadi pelaksanan pendataan 

di beberapa RT di Kelurahan Pasar Taluk tidak selesai dilaksanakan. 

e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan PBB di Kelurahan Pasar Taluk 

yang meliputi data wajib pajak PBB, pembuatan laporan  dan evaluasi laporan 

telah terimplementasi. 

f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pertanahan di Kelurahan Pasar Taluk yang 

meliputi pendataan pertanahan, pembahasan masalah pertanahan dan 

penyelesaian masalah pertanahan tidak terimplementasi. hal ini disebabkan 

besarnya dana yang harus keluarkan dan kurangnya personil dari bagian 

pertanahan Dinas Permukiman Pendudukan untuk melakukan pendataan tanah, 

dan permasalahan pertanahan sepadan wilayah antara Desa Koto Taluk, 

Kelurahan Pasar dan Desa Beringin Taluk. 
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6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data monografi kelurahan di Kelurahan 

Pasar Taluk perlu ditingkatkan terutama dengan RT sebagai pengumpul data 

awal agar kedepan monografi dapat diselesaikan dengan data yang lebih 

akurat. 

2. Pelaksanaan koordinasi penyajian data kependudukan perlu di tingkatkan agar 

data penduduk yang disajikan lebih akurat.. 

3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pertanahan di Kelurahan Pasar taluk perlu 

ditingkatkan agar  pembahasan permasalahan pertanahan tidak ada terfokus 

pada pertanahan dan banguann milik Pemda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


