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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang peneliti lakukan 

mengenaiFaktor-faktor  yang  menentukan Implementasi kebijakan Publik Studi 

Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudiman Kota Pekanbaru yang dilihat dari 5 

Faktor Penghambat  Implementasi  yaitu (1) Ketidakpatuhan Hukum  (2) 

Pandangan Masyarakat (3) Kepentingan Tertentu  (4) Ketidakpastian Hukum (5) 

Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai dimasyarakat, maka dapat 

disimpulkan bahwa  Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijkan 

Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki Kota Pekanbaru belum terlaksana 

sebagaimana mestinya, masih banyaknya masyarakat yang  belum memiliki 

kesadaran hukum yan tinggi sehingga implementasi kebijakan ini sulit di 

implementaskan. Sedangkan untuk implementasi Perda No. 02 Tahun 2009 

tentang Fasilitas Pejalan kaki belum terselenggara dengan baik sampai saat 

sekarang ini. 

1. Diketahui dari indikator Ketidakpatuhan hukum, implementasi kebijakan 

publik pada fasilitas pejalan kaki peraturannya sudah cukup jelas namun 

dalam sanksi belum terlaksana dengan baik, karena peraturan yang 

mengatur tentang sanksi belum ada sehingga sanksi yang dilakukan hanya 

dengan teguran saja. 
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2. Dilihat dari indikator pandangan masyarakat, respon masyarakat terhadap 

peraturan cukub baik, namun  bagi pelanggar peraturan masih kurang 

karena sanksi yang kurang tegas terhadap elanggar pealna kaki. 

3. Dilihat dari indikator  Kepentingan tertentu, yang diukur dari tidak 

terealisasi hak yang patut didapat dan kesadaran hukum. Hak yang 

seharusnya didapat oleh pejalan kaki masih belum terlaksana dengan baik 

banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan diarea fasilitas pejalan kaki 

membuat hak pengguna terampas. Selain itu masih minimnya kesadaran 

hukum di masyarakat membuat kebijakan ini jadi terhambat. 

4.  Dilihat dari indikator ketidakpastian hukum, masih kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat yang masih minim terhadap pengetahuan tentang 

kebijakan fasilitas pejalan kaki  sehingga  kebijakan  tersebut belum 

berjalan secara optimal. Selain itu juga banyaknya masyarakat yang tidak 

setuju dengan aturan yang berlaku menjadikan kebijakan tersebut sulit 

terimplementasi dengan baik. 

5. Dilihat dari indikator Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai 

dimasyarakat, kebijakan tersebut  belum sepenuhnya baik, tidak ada 

kebijakan yang bertentangan dengan sisitem nilai dimasyarakat yang ada 

masyarakat itu sendiri yang tidak menaati kebijakan. masyarakat masih 

terbiasa dengan kebiasaan lamanya sehingga kebijakan ini sulit untuk 

terimplementasi dengan maksimal. 
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Jadi dengan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa implementasi 

kebijkan pada studi kasus  fasilitas pejalan kaki  di jalan sudirman kota Pekanbaru 

belum terlaksana  secara optimal hanya saja pelaksanaannya sedikit demi sedikit 

berjalan dengan baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi oleh pihak-pihak 

pelaksana kebijakan. terutama dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar, 

peraturan tentang sanksi yang kurang tegas yang belum ada sehingga penerapan 

terhadap sanksi tersebut masih kurang terlaksana. Selain itu, kurangnya sosialisasi 

terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi guna menunjang kesadaran 

hukum yang tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, faktor yang menghambat 

implementasi kebijakan publik studi kasus fasilitas pejalan  kaki yang sangat 

berpengaruh  ialah faktor kepentingan tertentu yaitu adanya kengininan  kelompok 

untuk mencari keuntungan dengan jalan melawan hukum dimana hak pejalan kaki 

dirampas oleh para pedagang yang berjualan diarea fasilitas pejalan kaki, selain 

itu masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga masih 

banyak pelanggaran yang terjadi.   

 

6.2.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai  Faktor-faktor yang 

Menentukan   Implementasi    kebijakan   Publik   Studi   Kasus  Fasilitas  Pejalan 

Kaki   di  Jalan   Sudirman   Kota  Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Agar Kebijakan tentang fasilitas pejalan kaki di jalan Sudirman Kota 

Pekanbaru dapat berjalan dengan optimal maka peraturan daerah  yang 

mengaturnya perlu dilakukan pengkajian dan perbaikan sesuai dengan keadaan 
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sekarang ini. Selain itu perlu adanya peraturan tentang sanksi yang tegas 

terhadap pelanggar fasilitas pejalan  sebagai efek jera sehingga   diharapkan   

dapat   menekan   pelanggaran-pelanggaran    yang  ada. Sedangkan   untuk    

penertiban  pedagang   kaki   lima  yang   berjualan di area  fasilitas   pejalan   

kaki   Dinas  Perhubungan Komunikasi dan Informatika   perlu   berkoordinasi   

dengan Dinas  terkait agar fasilitas dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.  

2. Seharusnya pemerintah bisa bertindak tegas kepada  pelanggar pengguna 

fasilitas pejalan kaki dengan membuat peraturan yang tegas  sehingga 

diharapkan   tidak   akan  terjadi   pelanggaran  kembali.  Selain itu, koordinasi 

dengan  pihak   terkait   pedagang   kaki   lima  perlu ditingkatkan kembali   

sehingga   para   pedagang   tidak kembali  berjualan diarea fasilitas pejalan   

kaki   dan   menempatkannya  di  lokasi  khusus  dan  layak bagi mereka 

berjualan. Sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


