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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana 

telah dikemukakan di bab III, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. terjadinya  ketidaksinkronan antara Perda No. 1 

Tahun 2012 dengan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja dalam bidang ciptakarya pada dinas 

ciptakarya dan tata ruang kota salatiga diakibatkan 

karena dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya tersebut karena terjadi tuntutan 

kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini 

juga dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Salatiga, sehingga dalam pelaksanaan 

RENJA tidak sesuai RPJMD. Guna memenuhi 

tuntutan masyarakat maupun dalam rangka untuk 

mensejahterakan masyarakat maka Dinas Cipta 

karya dan tata ruang mengambil tindakan diskresi. 

Diskresi tersebut dilaksanakan karena pada tugas-

tugas tertentu belum ada ketentuan yang mengatur 

hal tersebut. Sehingga program kegiatan dinas cipta 

karya dan tata ruang yang bertentangan dengan 
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RPJMD dapat dibenarkan berdasarkan pada asas 

diskresi tersebut.  

2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan seperti yang 

tertuang dalam Renstra Dinas Cipta karya dan Tata 

Ruang Kota Salatiga Tahun 2012-2016 ternyata 

dalam perkembangannya kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RPJMD Kota 

Salatiga dan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Salatiga, hal ini membawa dampak 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi tidak 

maksimal terutama pada kegiatan pembangunan 

sehingga banyak pekerjaan yang tertunda 

pelaksanaannya. Sehingga kegiatan yang harus 

dikerjakan pada tahun tersebut yang seharusnya 

dilaksanakan menjadi tertunda kembali dan 

diluncurkan lagi pada tahun berikutnya, hal tersebut 

membuat beban kerja pada dinas cipta karya dan 

tata ruang menjadi semakin bertambah. 

 

B. SARAN 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka saran yang 

diberikan oleh penulis dalam tesis ini adalah: 

1. agar dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Salatiga dalam melaksanakan tugasnya untuk lebih 
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memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang ada; 

2. perlu untuk merevisi Renstra dan Renja Dinas Cipta 

karya dan Tata Ruang Kota Salatiga sehingga 

didapat sebuah perencanaan pembangunan yang 

lebih terarah dan mampu dilaksanakan dengan 

maksimal oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Salatiga kedepan. 

3. agar Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Salatiga segera menyelesaikan hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan pembangunan dibidang cipta 

karya. 


