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BAB  VI 

PENUTUP 

 

6. 1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisi Faktor-Faktor Penyebab 

Lemahnya Pengawasan Dinas Sosial Pada Perizinan Panti Asuhan di Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa) maka penetiti menarik 

kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dibahas pada bab 

awal untuk itu peneliti merumuskan sebagai berikut : 

faktor-faktor penyebab lemahnya pengawasan Dinas Sosial pada perizinan 

panti asuhan Kota Pekanbaru (Studi kasus panti asuhan Tunas Bangsa) yaitu dapat 

diukur dari 5 indikator tugas dan fungsi kerja Dinas Sosial sehingga 

kesimpulannya Tidak Maksimal atau Tidak terlaksana dengan baik karena 

1. Pendataan terhadap Orsos/LSM/yayasan/panti sosial dengan mendata 

dahulu keberadaan Orsos/LSM/yayasan/panti sosial sebelum memberikan 

dan mengesahkan izin dari pendirian Lembaga Kesejahteraan Masyarakat  

(LKS) sudah cukup baik karena sudah terdata panti asuhan yang aktif atau 

berizin dan yang tidak aktif atau tidak berizin hanya saja pendataan yang 

terlalu banyak pendataan yang Dinas Sosial lakukan menyebabkan 

lemahnya pengawasan Dinas Sosial. 

2. Pemberian izin operasional Orsos/LSM/yayasan/panti sosial sudah 

Disahkan Dinas Sosial saat LKS seperti Pendirian Panti Asuhan diberikan 

izin untuk beroperasi agar anak terlantar dan yatim, piatu dan yatim piatu 
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diasuh agar mendapatkan haknya secara layak dan bermartabat. Tetapi 

Dinas Sosial Tidak Tegas dalam mengurusi Panti Asuhan yang tidak 

memperpanjang izinnya (PA yang tidak aktif) tetapi masih beroperasi 

sejak lama sehingga Dinas Sosial tidak maksimal/kurang maksimal dalam 

menangani ini. Hal ini juga menjadi faktor terhadap lemahnya Dinas 

Sosial. 

3. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Orsos/LSM/ 

yayasan/panti sosial kurang maksimal yang Dinas Sosial lakukan karena 

juga terdapat banyak hambatan atau kendala yang Dinas Sosial hadapi saat 

turun kelapangan. Dapat dilihat hambatan yang Dinas Sosial hadapi dalam 

wawancara langsung penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 

dan Kelembagaan masyarakat dan sehingga kurangnya Dinas Sosial 

melakukan kunjungan atau pengawasan dalam memonitoring seluruh 

Orsos/LSM/yayasan/panti sosial maupun Panti Asuhan di Kota Pekanbaru 

sehingga ini juga menjadi penyebab lemahnya pengawasan Dinas Sosial 

pada perizinan panti asuhan di Kota Pekanbaru. 

4. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial dalam melakukan ini Dinas Sosial 

sudah cukup baik dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial 

kepada panti-panti hanya saja terlalu banyak Orsos/LSM/yayasan/panti 

sosial sehingga dinas sosial kecolongan dalam kasus Panti Asuhan Tunas 

Bangsa. 

5. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat disimpulkan dengan kurangnya 

pembinaan yang Dinas Sosial lakukan terhadap Pekerja sosial yang 
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mengurusi Panti Asuhan sehingga dengan mudah Pekerja Sosial dapat 

melakukan kecurangan dengan mencari keuntungan besar dalam 

mengurusi dan mengetas namakan Panti Asuhan atau Lembaga 

Kesejahteraan Masyarakat. Faktor penyebab lemahnya pengawasan Dinas 

Sosial pada perizinan panti asuhan ialah Dinas Sosial lengah dan terlalu 

lalai dalam melakukan pembinaan pekerja sosial masyarakat. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

lemahnya pengawasan pada perizinan panti asuhan di Kota Pekanbaru (studi 

kasus panti asuhan Tunas Bangsa) penulis menganalisa apakah faktor-faktor 

penyebab lemahnya pengawasan Dinas Sosial pada perizinan panti asuhan di Kota 

Pekanbaru studi kasus mengenai permasalahan panti asuhan Tunas Bangsa yang 

telah ada korban yang meninggal dunia akibat penganiayaan. Dan untuk 

mengetahui kendala atau hambatan yang Dinas Sosial hadapi. Tujuan penelitian 

ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak 

menjalankan dengan baik tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam pengawasan Panti Asuhan di Kota Pekanbaru sehingga 

menimbulkan masalah besar kenapa Dinas Sosial Bisa lalai atau kecolongan 

dalam mengawasi panti asuhan maupun perizinan panti asuhan dan pengawasan 

yang kurang terlaksana dengan baik menimbulkan niat buruk panti asuhan untuk 

meraut keuntungan pribadi. Sehingga masyarakat tidak merasakan tugas dan 

fungsi  Dinas Sosial tersebut dan tidak mengetahui apa saja kendala yang dihadapi 

oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut. 
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6.2 Saran  

1.  Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

harus lah memperhatikan ketentuan yang ada, seperti Peraturan Walikota 

kota Pekanbaru sehingga tidak terjadi ketidak tahuan ditengah 

masyarakat Kota Pekanbaru. Sehingga menimbulkan rasa ingin 

membantu pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

2.  Masyarakat atau Penduduk 

Sebagai warga Negara yang baik masyarakat haruslah mematuhi 

semua aturan yang berlaku dalam Negara, dalam pembuatan atau 

pelaporan izin panti asuhan haruslah tertip dan dipatuhi sesuai ketentuan 

pemerintah. Serta dilingkungan masyarakat didapati ada Lembaga 

kesejahteraan Sosial baik apapun haruslah saling terlibat dalam hal sosial 

masyarakat agar tidak terjadi lagi permasalahan buruk ditengah 

masyarakat Kota Pekanbaru. Jika ada hal yang dirasa melenceng ataupun 

keluar dari batas kewajaran yang meresahkan dan menimbulkan dampak 

buruk dikemudian hari maka masyarakat juga dapat andil dalam 

membantu memerintah dalam melaporkan permasalahan yang terjadi 

sehingga pemerintah juga terbantu dalam mengurangi hal buruk yang 

terjadi kembali dikemudian hari. 
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Karena terjalinnya kerjasama yang baik dari pihak pemerintah 

dengan dukungan masyarakat tentu saja akan menimbulkan kesejahteraan 

bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

 

 

 


