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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran UPT Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan Rusunawa yaitu: 

Secara rutin dan berkala melakukan pengawasan dan menerima laporan 

penghuni tentang adanya kerusakan, kebocoran lantai dan/atau kerusakan 

komponen bangunan rusunawa, maka UPT Dinas Pekerjaan Umum 

menindaklanjuti laporan kerusakan dimaksud dengan melakukan 

pengecekan secara langsung serta memperhitungkan bahan dan biaya yang 

diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan kemudian melaporkan 

kepada Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum sebagai pengelola dan lalu 

melaporkan kepada pimpinan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 

Selanjutnya UPT Dinas Pekerjaan Umum mengambil langkah cepat untuk 

mengatasi laporan tentang adanya kerusakan dan/atau hal lain yang terjadi 

dan menjadi tanggung jawab pengelola. 
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2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan rusunawa oleh UPT 

Dinas Pekerjaan Umum antara lain: 

a. Perencanaan yang kurang matang dari pihak pembangun rusunawa 

dalam hal membangunan bangunan rusunawa yang kokoh. 

b. Birokrasi yang panjang dalam hal mengajukan biaya pemeliharaan 

maupun perawatan bangunan rusunawa melalui kepala dinas terhadap 

Pemerintah. 

c. Sikap dari staf UPT Dinas Pekerjaan Umum yang kurang tegas terhadap 

pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh penghuni rusunawa. 

d. Minimnya kesadaran penghuni rusunawa dalam memelihara dan 

merawat bangunan rusunawa. 

e. Kurangnya kesadaran penghuni untuk membayar uang sewa. 
 
 

1.2 Saran  
 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran demi perbaikan di 

masa mendatang sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahunnya 

menganggarkan dana untuk biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan 

rusunawa khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga 

bangunan rusunawa tetap layak fungsi. 

2. Sebaiknya UPT Dinas Pekerjaan Umum melakukan kegiatan sosialisasi 

mengenai peraturan tata tertib kepenghunian terhadap penghuni rusunawa 

baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dapat dilakukan sebulan 

sekali di ruang aula sehingga menambah fungsi ruang aula yang saat ini 
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jarang digunakan dan menambah kedekatan emosional antara penghuni 

dan badan pengelola serta mengingatkan penghuni akan tata tertib di 

rusunawa. Secara tertulis dapat dilakukan dengan membuat pengumuman 

tentang tata tertib kepenghunian yang ditempatkan di dinding pada setiap 

lantai rusunawa. 

3. Sebaiknya UPT Dinas Pekerjaan Umum memberikan sanksi dengan tegas 

terhadap penghuni yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib 

kepenghunian. Pemberian sanksi tersebut harus disesuai antara 

pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang telah ditetapkan dalam 

peraturan yang berlaku. 

4. Memberikan pelatihan kerja atau keterampilan kerja bagi penghuni guna 

meningkatkan kesejahteraan penghuni yang dapat dilakukan baik oleh 

pemerintah kota maupun pihak lain. Karena mayoritas penghuni rusunawa 

adalah warga sekitar rusunawa yang bekerja sebagai buruh dan 

berpenghasilan tidak tetap, sehingga dengan adanya pelatihan kerja atau 

keterampilan kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

penghuni dan hal itu dapat membantu Pemerintah Daerah dalam 

mengurangi permukiman yang kumuh, karena dengan meningkatnya 

kesejahteraan penghuni secara tidak langsung dapat membuat penghuni 

untuk mandiri dan dapat membangun tempat tinggal sendiri.  

 

 

 

 

 


