
55 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan pada prinsipnya 

melahirkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian yang dilaporkan disini Polresta Pekanbaru sangat berperan 

meningkatkan kamtibmas diwilayah hukumnya, yaitu melainkan lebih 

memperlihatkan orientasi dalam memahami eksistensi suatu proses selektif 

bagaimana pembinaan melalui sosialiasi dalam mengurangi dampak 

kriminalitas yang dilakukan oleh Binmas Polresta Pekanbaru. 

2. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi sosialisasi kamtibmas, Binmas 

Polresta Pekanbaru menggunakan konsep-konsep manajemen untuk 

mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan, melalui 

pendekatan analistik  POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). 

3. Polresta Pekanbaru berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan tugas 

pokok, peran dan fungsinya guna menciptakan situasi keamanan yang 

kondusif dengan memberdayakan semua elemen dan lembaga masyarakat. 

4. Upaya strategi komunikasi yang dilakukan Polresta Pekanbaru untuk lebih 

meningkatkan Kamtibmas agar situasi selalu terjaga dan terpelihara dengan 

baik adalah dengan berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

anggota Polresta, diantarannya: 

a. Kemampuan membangun hubungan kemitraan, koordinasi kerja dan 

komunikasi yang baik dengan tokoh adat, tokoh agama, toqkoh daerah, tokoh 

masyarakat, perangkat desa dan perangkat kecamatan serta generasi muda-

mudi. 

b. Kemampuan anggota Polresta baik fisik maupun mental, terutama dalam 

menghadapi bermacam objek sentuhan kerja yang membutuhkan penanganan 

khusus, kemampuan managerial dan kemampuan mengambil keputusan 

secara cepat tepat, dan akurat. 

b. Kemampuan untuk melakukan upaya pembinaan maupun penyelenggaraan 

operasi-operasi kepolisian guna menciptakan kondisi yang kondusif. 
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B. Saran 

Beberapa pertimbangan mendasar yang dapat peneliti ajukan sebagai 

saran-saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk  menunjang  kelancaran  dan  kecapatan  dalam  menciptakan 

Kamtibmas, disarankan kepada Polresta untuk mengusulkan kesetiap Polsek-

polsek yang ada di Pekanbaru agar Bhabinkamtibmas disetiap Polsek 

meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakatnya diwilayah hukumnya. 

2. Disarankan kepada Kapolersta Pekanbaru untuk lebih meningkatkan 

kemampuan anggota Polsek terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan ramah dengan tidak membeda-

bedakan kelas masyarakat, serta kepatuhan anggota untuk melaksanakan piket 

jaga terutama pada malam hari. Hal ini menjadi sangat penting, karena 

gangguan kamtibmas dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, karenanya 

anggota Polsek tidak boleh lengah dan larut dengan kondisi yang dianggap 

sudah kondusif. Serta melakukan pendekatan yang komprehensif dengan 

masyarakat terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada 

disekitarnya. 

 


