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BAB VI 

PENUTUP 

Berasarkan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, 

maka pada bab yang terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan yang 

merupakan inti dari pada penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya kesimpulan 

tersebut akan penulis sertakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

pihak terlibat, yaitu pemerintah kota pekanbaru, satuan polisi pamong praja kota 

pekanbaru serta dinas atau badan terkait 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan satuan polisi pamong praja kota 

pekanbaru dalam menertibkan hiburan umum (studi penertiban rental playstation 

di kota pekanbaru) terbagi menjadi dua yaitu, pengawasan dalam bentuk preventif 

dan pengawasan dalam bentuk represif. Pengawasan dalam bentuk preventif 

berdasarkan indikator yang bersumber dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Pekanbaru yaitu:  

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan 

2. Melakukan pengawasan sesuai prosedur 

3. Melakukan razia rutin dalam pengawasan 

4. Adanya pengawasan dari pimpinan 

5. Adanya koordinasi dengan instansi lain 
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Dari kelima indikator diatas Satpol PP telah melakukannya dengan 

maksimal. Kemudian pengawasan dalam bentuk represif berdasarkan indikator 

yang juga bersumber dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru yaitu:  

1. Adanya prosedur dalam penertiban 

2. Memberikan surat teguran terhadap rental playstation 

3. Melakukan penutupan sementara 

4. Adanya sanksi bagi pelanggar 

5. Memberikan sanksi sesuai prosedur 

6. Melakukan penyegelan tempat usaha rental 

Keenam indikator diatas juga telah dilakukan oleh Satpol PP dengan 

maksimal. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka didapatilah hasil bahwa Peran 

Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan 

Hiburan Umum (Studi Penertiban Rental Playstation Di Kota Pekanbaru) dapat 

dikatakan “maksimal”, yaitu dengan jumlah persentase rata-rata 79,73%. 

Walaupun peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru sudah maksimal, 

namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang menjadi 

faktor penghambat dalam proses penertiban, terutama masalah personel, yaitu 

masih kurangnya personel Satpol PP dalam melakukan penertiban, kemudian 

masalah kurangnya sosialisasi yang diberikan orang tua terhadap anaknya tentang 

jangan keluar hingga larut malam dan para remaja masih tidak mau mendengarkan 

nasihat orang tuanya. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka demi kesempurnaan penelitian 

ini maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru diharapkan ditingkatkan lagi, supaya tidak ada lagi pengusaha 

pengusaha yang bermain kucing-kucingan dengan petugas. 

2. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri supaya menambah personel 

Satpol PP supaya tugas penertiban dapat dilakukan dengan maksimal. 

3. Kepada orang tua, guru dan dosen supaya memberikan nasihat dan 

motivasi kepada anak anaknya supaya tidak keluyuran hingga larut malam. 

4. Koordinasi antara pihal Satpol PP Kota Pekanbaru , Badan Pelayanan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru hingga pihak Kepolisian 

dapat lebih ditingkatkan sehingga ketertiban dan ketentraman dikota 

pekanbaru dapat tercapai. 


