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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memeberikan saran-

saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kota 

Pekanbaru dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur Resapan adalah sebagai berikut : 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota 

pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur 

Resapan dalam indikator Konservasi Sumber Daya Air dapat dikatakan 

“sedang” dengan (mean=3,12). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat 

yang menyatakan setuju terhadap pernyataan Saya mengetahui 

konservasi sumber daya air. Namun meskipun demikian dalam 

pernyataan masyarakat Saya mengetahui fungsi konservasi sumber daya 

air, masyarakat menjawab ragu-ragu mengetahui fungsi dari konservasi 

sumber daya air. Hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator konservasi 

sumber daya air belum mengetahui fungsi dari konservasi sumber daya 

air. 
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2. Dalam Implementasi Perda Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dalam Indikator 

Pencegahan Genangan/ Banjir dapat dikatakan “sedang” dengan  

(mean=3,15), hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang 

menyatakan setuju dalam pernyataan masyarakat mengetahui upaya 

yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terhadap 

genangan/ banjir. Namun dalam Dinas terkait telah melakukan 

pengecekan setelah pembangunan selesai, masyarakat lebih dominan 

menyatakan tidak setuju. 

3. Kesimpulan Implementasi Perda Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dalam indikator 

Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan dapat dikatakan “sedang” dengan 

(mean=3,03), Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan 

penindakan apabila menemukan bangunan yang tidak memiliki sumur 

resapan. Namun, dalam tanggapan pemerintah telah membuat sumur 

resapan komunal bagi masyarakat tidak mampu membuat sumur 

resapan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan Bapak Bakri, S.T selaku Pelaksana Sumber Daya Air, dimana 

pembuatan sumur resapan secara komunal belum terlaksana dengan baik 

disebabkan beberapa faktor seperti lokasi yang tidak mendukung 

terkhusus dibagian perkotaan. 

4. Selanjutnya kesimpulan dalam Implementasi Perda Kota pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan 
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dalam indikator Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumu Resapan dalam 

kategori “sedang” dengan (mean=2,81). Hal ini dapat dilihat dari hasil 

tanggapan responden, yaitu saya mengetahui persyaratan lokasi secara 

teknis untuk pembuatan sumur resapan terendah dalam indikator ini, 

karena kurangnya sosialisasi yangdiberikan oleh dinas pekerjaan umum 

dan penataan ruang kota pekanbaru. 

5. Implementasi Perda Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dalam indikator Sosialisasi dalam 

kategori “sedang” dengan (mean=2,94). Hal ini dapat dilihat bahwa 

masyarakat tidak setuju telah mengikuti sosialisasi perda nomor 10 tahun 

2006. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bakti, S.T 

menyampaikan bahwa sosialisasi telah dilakukan sebanyak 3 kali sejak 

perda ini dikeluarkan, dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan 

membuat masyarakat tidak mengetahui tentang perda tersebut. 

6. Implementasi Perda Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dalam indikator Ketentuan Pidana 

dalam kategori “sedang” (mean=2.87). masyarakat tidak setuju bahwa 

dinas pekerjaan umum dan penataan ruang telah malakukan tindak 

pidana yang berlaku kepada pemilik bangunan karena tidak 

melaksanakan kewajiban dari perda yang telah diatur. 

7. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari keempat indikator diatas, dapat 

diketahui bahwa Implementasi Perda Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan secara umum masuk 
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dalam kategori “Sedang”. Dimana terdapat nilai mean yang tertinggi 

adalah pada indikator pencegahan genangan/ banjir dengan (mean = 

3,15) dengan nilai standart deviasi (SD = 1,17) masuk dalam kategori 

“sedang”. Sedangkan yang memiliki nilai mean yang paling rendah 

adalah indikator persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan dengan 

(mean = 2,81) dengan nilai standart deviasi (SD = 1,10), masuk dalam 

kategori “sedang”. 

8. Faktor penghambat tidak tercapainnya konservasi dan sumur resapan di 

Kota Pekanbaru adalah kurang kesadaran dari masyarakat terhadap 

perda tersebut sehingga perda ini dapat terlaksana agar genangan/ banjir 

dan dihindari, perlu adanya kesadaran dari tiap individu yang 

bersangkutan agar mereka lebih sadar akan kewajiban sebagai pemilik 

bangunan. Kemudian kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada 

masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui 

mengenai perda tersebut yang mengakibatkan perda ini tidak berjalan 

dengan maksimal, minimnya sosialisasi ini yang baru terlaksana 3 kali 

sejak perda ini dikeluarkan perlu ada koreksi bersama kepada dinas yang 

bertanggung jawab atas perda ini yaitu dinas pekerjaan umum dan 

penataan ruang. Serta juga kurangnya ketegasan oleh aparat dinas terkait 

kepada masuyarakat yang tidak melaksanakan dan melanggar perda 

tersebut mengakibatkan tidak ada rasa tanggung jawab terhadap 

masyarakat pemilik bangunan 
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6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Perda Kota pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adalah 

sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Pekanbaru lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi Perda 

nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. 

2. Penulis menyarakan adanya tindakan tegas kepada masyarakat yang 

tidak menjalankan perda tersebut ataupun melanggarnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku . 

3. Penulis menghimbau kepada pemilik bangunan untuk lebih 

meningkatkan kesadaran kepada masyarakat agar dapat menjalankan 

perda tersebut sebagai mestinya yang telah diatur agar genangan dan 

banjir dapat diminimalisir segera. 

 


