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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran camat 

Cidadap dalam menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman-ketertiban 

Umum pada Cafe Bucharest Kota Bandung, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran Pribadi (Interpersonal Role) Camat Cidadap Kota Bandung 

dalam melaksanakan program-program yang dijalankan dapat dikatakan 

belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Peran Camat,  dalam 

mengkoordinasikan ke Kepala Seksi dan Ketentraman-Ketertiban, 

Pihak Cafe Bucharest dan warga sekitar cafe. Pada pelaksanaan 

program tersebut aparatur Camatan Cidadap Kota Bandung mengalami 

kendala berupa kegiatan yang di lakukan Cafe Bucharest malam hari 

sehingga pemantauan tidak bisa secara rutin. 

2. Peran Informasional (Informasional Role) yang laksanakan oleh Camat 

Cidadap Kota Bandung khususnya masalah ketentraman-ketertiban di 

cafe bucharest belum begitu maksimal, Camat selalu mengalihkan 

permasalahan ke pihak diatasnya dan hanya sedikit untuk bergerak 

menyelesaikan masalah, hal ini dapat dilihat dari Camat dalam 

pengkoordinasian kepada kepala seksi ketentraman-ketertiban umum 
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dan juga informasi kepada warga berupa pemberitahuan kepada rt dan 

rw setempat. 

3.  Peran Keputusan (Decision Role) Camat Cidadap Kota Bandung dalam 

yang dilakukan oleh Camat Cidadap Kota Bandung. Kegiatan yang 

dilakukan oleh Camat kepada cafe bucharest tidak langsung menindak 

tetapi melalui prosedur seperti peneguran, surat peringatan dan setelah 

itu untuk ekseskusinya adalah satpol pp. Namu masalahnya ketika 

ditegur pihak cafe merubah dan memperbaiki apa yang telah di tegur 

oleh Camat Cidadap. Setelah ada 2 bulanan mereka sering kali 

mengulang kesalahn yang sama. Sehingga warga menganggap tidak 

terlalu cepat sehingga beberapa kali warga harus memberitahu ke pihak 

kecamatan.  

 

5.1 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti 

memberikan saran yaitu: 

1. Peran Camat Cidadap dalam antar pribadi yang dilakukan oleh Camat 

Cidadap Kota Bandung sebaiknya ditingkatkan dengan adanya pertemuan-

pertemuan yang bersangkutan seperti warga dan pihak perusahaan yang 

berindikasi mempunyai masalah. 

2. Peran Camat Cidadap dalam informasional perlu adanya keterbukaan 

dengan warga. Karena pada masalah ini kebisingan yang didapatkan oleh 
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warga sekitar Cafe Bucharest selalu terulang. Sehingga warga menilai 

bahwa peran Camat tidak berjalan dengan sesuai fungsinya 

3. Peran Camat Cidadap dalam peran keputusan perlu ditingkatkan karena 

akan menimbulkan efek jera kepada pelaku Cafe Bucharest. sehingga 

warga bisa mendapatkan kenyamanan ketika istirahat pada malam hari 

 


