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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi 

Peraturan Derah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum 

dapat ditarik kesimpulan sebagai : 

1. Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 

tentang ketertiban umum berisikan berbagai hal mengenai ketertiban 

umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang 

berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota 

lainnya, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan 

ketentuan tentang ketertiban umum. 

Secara umum Peraturan Derah nomor 5 Tahun 2002 ini berisikan 

peraturan-peraturan sebagai berikut : 

1. Tertib Jalan,Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum 

2. Tertib Sungai,Saluran air,Kolam 

3. Tertib Keamanan Lingkungan 

4. Tertib Usaha Tertentu 

5. Tertib Susila 

6. Penyidikan, dan 

7. Ketentuan Pidana  

Namun dikarenakan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 5 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam mengatasi 

Warung Remang-remang di Kota Pekanbaru yang diantaranya terdapat 
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Bab IV Pasal 13, pasal 19 ayat (2), Bab VI Pasal 24 ayat (2) Bab VIII 

Pasal 26 ayat (1). 

2. Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru 

tentu merupakan hal yang penting bagi penduduk dan perkembangan kota 

dan diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat 

dalam melangsungkan kehidupan. Namun kenyataannya dalam 

pelaksanaan perda terutama dalam bidang tertib usaha tertentu ini menuai 

beberapa permasalahan dalam bentuk penempatannya. 

3. Berkaitan dengan ini, Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

ketertiban umum merupakan landasan utama dalam melaksanakan 

penertiban pedagang di warung remang-remang .Akan tetapi, Pemerintah 

Kota Pekanbaru hingga saat ini belum secara tegas dan konsisten dalam 

mengimplementasikan Perda tersebut.Pemerintah Kota Pekanbaru 

cenderung hanya sekedar memberikan larangan-larangan bukan dengan 

tindakan tegas bagi yang melanggar. Banyak ditemukan fenomena-

fenomena sosialisasi bahkan implementasi yang dilakukan pemerintah 

dalam menertibkan Warung Remang-remang, dengan mengeluarkan surat 

3 edaran, membentuk tim terpadu, namun Implementasi Perda sendiri 

mengenai penertiban warung reman-remang baru sebatas penertiban yang 

bersifat memberitahukan saja. 
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6.2 SARAN 

 Bagi penulis sendiri rasanya sangat perlu memberikan saran-saran yang 

terkait dengan permasalahan : 

1. Pemerintah Daerah 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah yang 

bertanggung jawab untuk membuat Perda. Sebaik nya pemerintah 

meninjau ulang mengenai isi dari Perda Nomor 5 tahun 2002 tentang 

Ketertiban Umum ini karena dirasa sudah lama di implementasikan tetapi 

belum pernah dievaluasi. Pemerintah berupaya untuk melakukan 

perubahan-perubahan dalam setiap klausul dari pasal-pasal yang ada 

dalam Perda dan disesuaikan dengan Konteks kekinian. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP) 

Penulis sarankan untuk terus melakukan razia di daerah kota Pekanbaru . 

Pelaksanaan razia jangan hanya terfokus di kecamatan saja, tetapi disetiap 

tempat warung remang-remang di kota pekanbaru. Selain itu persiapan 

pelaksanaan razia harus benar-benar dipersiapkan dengan matang terutama 

dalam hal mengantisipasi apabila ada kebocoran informasi. Koordinasi 

yang baik harus terus dijalin dengan lembaga-lembaga yang lain supaya 

memberikan kemudahan bagi polisi pamong praja dalam 

mengimplementasikan peraturan Daerah Nomor 5 tentang Ketertiban 

Umum, dalam masalah Warung remang-remang. 
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3. Penelitian selanjutnya 

Proses penelitian untuk penelitian yang sejenisnya hedaknya 

memperhatikan juga budaya yanga ada diindonesia. Alangkah baiknya 

apabila penelitian yang akan datang mengupas juga sisi kebudayaan 

bangsa indonesia yang belum banyak dikupas dalam penelitian ini. Selain 

itu penelitian ini yang akan datang juga disarankan bisa dilakukan 

pembahasan dari proses perumusan perda yang memang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

4. Harus sering diadakan pembinaan dan penyuluhan oleh pemerintah daerah 

Kota Pekanbaru kepada masayarakat dalam menanggulangi masalah di 

warung remang-remang. 

 

 

 

   

 

 


