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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diaharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan 

Membongkar Bangunan Di Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di 

Kecamatan Pangkalan Kerinci), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan 

Membongkar Bangunan Di Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko 

di Kecamatan Pangkalan Kerinci) sudah berjalan tetapi masih kurang 

maksimal, seperti dalam indikator mendirikan bangunan sudah 

terimplementasi tetapi masih ada kekurangan seperti masih banyak 

bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dalam indikator 

memperbaiki bangunan pun sudah terimplementasi tetapi masih ada 

ketidak sempurnaan dan pada indikator membongkar bangunan masih 

belum terimplementasikan seperti sanksi bagi bangunan yang tidak 

memiliki izin mendirikan bangunan yang wajib dibongkar.  
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2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di 

Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan 

Kerinci) adalah pemikiran masyarakat yang masih belum terbuka atas 

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang 

memiliki bangunan dan  kurangnya kesadaran dari masyarakat, betapa 

pentingnya pengurusan Izin Mendirikan bangunan dan betapa pentingnya 

taat terhadap Perda untuk kenyamanan, keselamatan pemilik bangunan. 

Dan kurang tegasnya sanksi yang telah ditetapkan di dalam Perda Nomor 

4 Tahun 2005 pada pasal 47 ayat (1) dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 

(3), sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap remeh atau 

tidak terlaksana sanksi tersebut, padahal dalam Perda tersebut telah 

dijelaskan bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana 

kurungan paling lama 6 bulan atau didenda sebanyak Rp.50.000.000. 

6.2 Saran 

 Demi tercapainya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di Kabupaten 

Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan Kerinci) yang lebih 

baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Penulis menyarankan agar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lebih tegas terhadap sanksi yang telah 

ditetapkan di dalam Perda, sehingga masyarakat lebih aktif dalam 
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pengurusan atau lebih peduli terhadap pentingnya Izin Mendirikan 

Bangunan dan peduli terhadap Perda yang telah ditetapkan. 

2. Penulis menyarankan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan komunikasi yang 

lebih lagi dengan masyarakat agar tercapainya Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki 

dan Membongkar Bangunan di Kabupaten Pelalawan . 


