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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil peneliti melalui pengumpulan data sampai pembahasan 

mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa 

di Kota Sukabumi dengan studi kasus Rusunawa Cikundul dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa di 

Kota Sukabumi, dilihat dari teori Van Metter dan Van Horn masih belum 

berjalan secara optimal dan masih terdapat kendala atau hambatan, yaitu: 

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yaitu masih terdapat 

ketidaksesuaian dengan tujuan kebijakan, karena kondisi Rusunawa 

terlihat kumuh dan tidak terkelola dengan baik; 

2. Sumber-sumber kebijakan yaitu masih kurangnya pegawai lapangan, 

fasilitas fisik dan sumber finansial sehingga Rusunawa belum berjalan 

dengan optimal; 

3.  Komunikasi antar organisasi yaitu dalam hal sosialisasi mengenai 

peraturan tata tertib penghuni yang belum pernah dilaksanakan oleh UPT, 

sehingga menimbulkan beberapa miskomunikasi.  
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4. Karakteristik badan-badan pelaksana yaitu belum adanya dukungan dari 

organisasi informal mengenai pembentukan forum pengembangan 

Rusunawa;  

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politi yaitu dalam segi ekonomi 

kurangnya minat dari masyarakar sekitar Cikundul karena sudah 

mempunyai rumah, dalam segi sosial dikarenakan SDM penghuni yang 

berpendidikan rendah sehingga sulit mengikuti peraturan, sedangkan segi 

politik adanya dukungan dari pihak pemerintah;  

6.  Kecenderungan Pelaksana yaitu sikap pelaksana kebijakan yang acuk tak 

acuh dan tidak patuh akan peraturan. 

b. Faktor pendukung dan penghambat 

1. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah: (1) adanya sumber hukum 

yang jelas yaitu Perda kota sukabumi nomor 2 tahun 2014; dan (2) 

komitmen yang kuat dari pegawai Rusunawa. 

2. Faktor Penghambat yang menjadi kendala yaitu: (1) masih kurangnya 

sumber daya; (2) sering terjadinya miskomunikasi mengenai peraturan 

yang disebabkan jarangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT; (3) 

belum terbentuknya forum pengembangan sebagai aspirasi penghuni 

Rusunawa: (4) kurangnya minat sewa dari pegawai TPA atau pemulung 

sekitar Rusunawa Cikundul. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini 

dengan saran teoritis dan juga praktis, dengan besar harapan semoga dapat 
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menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki pengelolaan penyelenggaraan 

Rusunawa, khususnya oleh UPT Perumahan dan Permukiman antara lain: 

 

5.2.1 Saran Praktis 

Saran praktis ini berdasarkan dari masing-masing dimensi: 

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan: 

a. Untuk mencapai tujuan kebijakan dalam memperbaiki bangunan 

supaya tidak terlihat kumuh, maka pihak UPT Perumahan dan 

Permukinan Rusunawa harus melakukan evaluasi dan perawatan 

bangunan Rusunawa secara baik. 

b. Meningkatkan kembali minat hunian kepada para pegawai TPA 

sehingga sasaran utamanya dapat tercapai. 

2. Sumber-sumber Kebijakan:  

a. Harus adanya penambahan pegawai untuk mengelola Rusunawa 

supaya lebih bisa terkontrol dengan baik. 

b. UPT Perumahan dan Permukinan Rusunawa harus melengkapi dan 

memperbaiki fasilitas yang kurang memadai maupun yang sudah ada. 

c. Harus merencanakan secara matang dalam segi pendanaan. 

3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana: 

a. Untuk meningkatkan komunikasi yang baik yaitu dengan 

mengadakan sosialisasi mengenai Rusunawa terutama terkait aturan 

hunian kepada para penghuni agar tidak terjadi miskomunikasi antara 

penghuni dan petugas Rusunawa. 
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b. Dalam meningkatkan komunikasi UPT antara penghuni dan 

pegawai harus sering melakukan pengawasan dan evaluasi secara 

optimal sehingga dapat berkomunikasi secara langsung. 

4. Karakteristik Badan-badan pelaksana: 

Harus dibentuknya forum pengembangan Rusunawa untuk meningkatkan 

dan mengembangkan Rusunawa menjadi lebih baik. 

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik: 

Untuk meningkatkan dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial maupun 

politik, maka UPT harus lebih meningkatkan pengawasan secara langsung 

dan melihat kondisi dilapangan yang sebenarnya. 

6. Kecenderungan Pelaksana  

UPT Perumahan dan Permukinan Rusunawa harus lebih mengawasi dan 

mengevaluasi kinerja pegawai lapangan di Rusunawa sehingga tidak 

terjadi lagi ketidakpatuhan terhadap aturan.  

5.2.2 Saran Teoritis 

1. Adanya penelitian lanjutan mengenai analisis kebijakan penyelenggaraan 

Rusunawa Cikundul di Kota Sukabumi. Sehingga dapat diketahui lebih 

dalam dan rinci mengenai penyelenggaraan Rusunawa. 

2. Adanya penelitian mengenai pengaruh pengawasan terhadap kualitas 

pelayanan Rusunawa, sehingga dapat diketahui pengawasan yang baik dan 

apa yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan di Rusunawa Cikundul. 

 


