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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan mengenai Efektivitas 

Penertiban Bangunan Ruko (Rumah dan Toko) Ilegal di Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penertiban bangunan ruko yang tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan/ ruko ilegal di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten 

Siak kurang efektif dengan persentase 35,94. Hal ini berlandaskan 

jawaban responden melalui angket yang disebar, serta wawancara  dan 

observasi peniliti dilapangan. Seharusnya upaya penertiban yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat 

membuahkan hasil tapi kenyatanya masih banyak pemilik ruko yang tidak 

memiliki izin mendirikan bangunan.  

Hal ini disebabkan upaya penertiban terhadap pemilik ruko yang 

tidak memiliki IMB hanya sebatas surat peringatan tertulis, padahal 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 3 Tahun 2012 tentang 

Izin Mendirikan Bangunan jelas dikatakan langkah atau upaya yang harus 

dilakukan yaitu dengan pemberian surat tertulis, selanjutnya sanksi denda 

dan pidana dan terakhir adalah pembongkaran bangunan. Namun fakta 

dilapangan sanksi denda dan pidana serta pembongkaran bangunan belum 

dilakukan. Adapun satuan kerja perangkat daerah tidak melakukan 
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pembongkaran karena tidak pernah dilakukan komunikasi kepada Satpol 

PP sebagai pelaksana pembongkaran. Satpol PP akan melakukan 

pembongkaran apabila dari Camat Sabak Auh mengkomunikasikan kalau 

di wilayahnya banyak ruko yang bermasalah. Apabila tidak ada laporan 

berarti wilayah tersebut aman-aman saja. 

2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak dalam melakukan penertiban bangunan ruko ilegal antara 

lain: 

a. Faktor pelaksana dalam melakukan penertiban ruko ilegal di 

Kecamatan Sabak Auh kurang serius dalam hal ini instansi terkait 

yang mengakibatkan penertiban tidak berhasil. 

b. Komunikasi yang seharusnya terjalin dengan baik antar instansi terkait 

agar penertiban bisa berjalan dengan baik belum sepenuh dilakukan. 

c. Sarana dan prasaran yang dimiliki pemerintah Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak masih kurang lengkap. 

d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pemilik ruko 

yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan untuk mematuhi aturan 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

6.2 SARAN 

Dari pembahasan dan kesimpulanya sebelumnya masih ada kekurangan 

dalam pelaksanaan penertiban bangunan ruko ilegal di Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak. Adapun saran dan msukan yang dapat peneliti lakukan adalah: 
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1. Dalam melaksanakan penertiban seharusnya pemerintah harus serius dan 

tegas untuk menindak bangunan-bangunan ruko yang tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan. 

2. Agar pemilik ruko merasa jera dan sadar akan hukum yang sudah 

ditetapkan, maka sanksi dan denda harus dilakukan serta pembongkaran 

bangunan tanpa pengecualian, sebagai amanat yang diberikan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 3 Tahun 2012 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan.  

3. Pemerintah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak harus melengkapi 

kekurangan sarana dan prasarana. Seperti kendaraan patroli agar aparat  

bisa melaksanakan tugasnya dengan mudah dan bisa melakukan 

pengawasan terhadap bangunan secara berkala yang akan dibangun 

keseluruh desa yang ada di Kecamatan Sabak Auh. 

4. Sosialisasi akan pentingnya kepemilikan surat izin mendirikan bangunan 

harus dilakukan secarah menyeluruh agar masyarakat mengetahui dan 

memahami apa keinginan pemerintah itu sendiri supaya bangunan yang 

mereka miliki mempunyai kepastian hukum dan untuk pemerintah sebagai 

pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 


