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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Medang Kampai), maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Medang 

Kampai) oleh Pemerintah Kota Dumai belum maksimal, hal ini disebabkan oleh : 

a. Kurangnya sosialisasi perizinan yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai 

dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat 

Kecamatan Medang Kampai tidak maksimal, sehingga masyarakat tidak 

melakukan pengurusan IMB. 

b. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota 

Dumai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat 

Kecamatan Medang Kampai belum memadai, hal ini menjadi penyebab 

kegiatan pelaksanaan pembangunan IMB yang dilakukan kurang maksimal 

karena pengawasan yang belum maksimal. 

c. Kurang diterapkannya sanksi administratif dan pengenaan denda bagi 

pemilik bangunan yang menyimpang dari ketentuan IMB dan bagi 
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masyarakat yang tidak memiliki IMB, sehingga masyarakat Kecamatan 

Medang Kampai tidak takut apabila tidak memiliki IMB dan tidak 

memberikan efek jera bagi masyarakat Kecamatan Medang Kampai yang 

melanggar Peraturan Daerah. 

Dan yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(Studi Kasus di Kecamatan Medang Kampai) adalah sebagai berikut : 

a. Banyaknya persyaratan yang dipenuhi untuk pengurusan IMB, sementara 

persyaratan itu sulit untuk didapatkan, sehingga masyarakat tidak mau 

melakukan pengurusan perizinan izin mendirikan bangunan. 

b. Kurang diterapkannya sanksi administratif dan pengenaan denda bagi 

pemilik bangunan yang menyimpang dari ketentuan IMB dan bagi 

masyarakat yang tidak memiliki IMB, sehingga masyarakat Kecamatan 

Medang Kampai tidak takut apabila tidak memiliki IMB dan tidak 

memberikan efek jera bagi masyarakat Kecamatan Medang Kampai yang 

melanggar Peraturan Daerah. 

Demi tercapainya Implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus di 

Kecamatan Medang Kampai) yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pegawai yang berwenang atas kegiatan perizinan, 

untuk lebih aktif dan lebih memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat khususnya di Kecamatan Medang Kampai, agar masyarakat 
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Kecamatan Medang Kampai lebih mengetahui dan memahami maksud 

dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga masyarakat Kecamatan 

Medang Kampai akan melakukan pengurusan perizinan izin mendirikan 

bangunan dan menganggap penting izin mendirikan bangunan tersebut. 

2. Pemerintah Daerah Kota Dumai harus lebih tegas dalam penyelenggaraan 

pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pemilik bangunan yang 

melanggar Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 dan yang 

menyimpang dari ketentuan IMB serta masyarakat yang tidak memiliki 

IMB agar masyarakat menyadari pentingnya pengurusan izin mendirikan 

bangunan dan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar 

izin tersebut, juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota 

Dumai. 

3. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia/pegawai dan menambah sarana untuk menjalankan proses 

kegiatan izin mendirikan bangunan. 

4. Untuk Pemerintah Daerah supaya memperbaiki standar operasional 

prosedur perizinan dari IMB dan struktur birokrasi yang ada agar mudah 

dipahami oleh masyarakat. 

 

 


