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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara mendalam yang telah dilakukan 

peneliti dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa pengembangan partisipasi 

warga negara melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Bandung. Hal ini telah menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 07 Tahun 2011 telah mampu mengembangkan partisipasi warga 

negara dalam pengelolaan ruang terbuka hijau walaupun belum maksimal. 

Pengembangan partisipasi yang dimaksud adalah telah dilakukannya sosialisasi, 

pembinaan berupa pemberian penghargaan, pengawasan dan pengendalian untuk 

kontrol warga negara agar tidak dilakukannya perbuatan yang tidak diharapkan, yang 

dalam hal ini telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 

Tahun 2011. 

Meskipun demikian, pengembangan partisipasi warga negara dalam 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung, hingga 

saat ini kurang optimal dalam berpartisipasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang 

secara umum bersumber pada kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan di 

lapangan, anggaran pemerintah terbatas dan kurang sigapnya pemerintah dalam 

melakukan kebijakan yang ada. Hal ini belum didukung dengan antisipasi dan upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan 

yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan. Upaya yang dilakukan hingga saat ini 

masih berjalan sehingga belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap 

permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

 

 



149 
 

Galih Puja Asmayanto, 2019 
PENGEMBANGAN PARTISIPASI WARGA NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA 
BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN 

Universitas Pendidikan Indonesia ǀ repository.upi.edu ǀ perpustakaan.upi.edu 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Setelah melakukan proses penelitian yang dilanjutkan dengan proses 

pengolahan data yang terdiri dari display data, reduksi data dan triangulasi data, serta 

melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan, 

selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan 

dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perlunya partisipasi warga negara dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

karena warga negara merupakan aspek utama dalam tujuan pembangunan 

daerah yaitu meningkatkan kepentingan dan kenyamanan serta kesejahteraan 

warga negaranya itu sendiri salah satunya ikut serta berpartisipasi dalam 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Maka dari itu partisipasi warga negara 

sangat perlu dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 

2. Peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada proses pengembangan partisipasi 

warga negara di Taman Tematik Lansia Kota Bandung. Pertama, berperan 

dalam mencapai tujuan. Kedua, mencegah pemusatan keuangan sebagai upaya 

pendemokrasian. Ketiga, Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengikutsertakan 

warga negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. 

Keempat, penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Kelima, 

Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan 

meningkatkan kesadaran, tanggung jawab warga negara dalam upaya 

pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH. 

3. Hasil yang telah dicapai pada pengembangan partisipasi warga negara dalam 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung. 

Pertama, program Bandung Juara yang meraih penghargaan Adipura. Kedua, 

inovasi “Park Ranger”. Ketiga, taman sudah dibentuk dengan sangat baik 

melalui taman tematik. Keempat, revitalisasi sebagian taman bagi taman yang 

sudah rusak misalnya fasilitas. Kelima, adanya SAJAGAT (Satuan Jaga 

Taman). Keenam, sebagian besar pembuatan gedung sudah ada RTH nya. 
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4. Hambatan bagi pengembangan partisipasi warga negara dalam pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung. Pertama, 

kurangnya sosialisasi. Kedua, anggaran pemerintah terbatas. Ketiga, lemahnya 

pengawasan di lapangan. Keempat, kurang sigapnya pemerintah dalam 

melakukan kebijakan yang ada. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu perlu 

adanya sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengharapkan ada beberapa 

implikasi terhadap stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini. Ada pun implikasi 

penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi warga negara dapat berimplikasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung serta mampu menciptakan 

keadaan yang nyaman, indah dan sejahtera. Hal ini perlu dilakukan supaya 

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 

2011 sebagai payung hukumnya mampu berkontribusi secara penuh terhadap 

pengembangan partisipasi warga negara 

2. Peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 berimplikasi 

terhadap pengembangan partisipasi warga negara dalam pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau. Dengan adanya Peraturan Daerah dapat menjadi acuan dalam 

pelaksanaan kebijakan dan warga negara mempunyai tanggung jawab atas 

penyelenggaraan pemerintah. Hal ini, diharapkan pula dapat mewujudkan, 

menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung 

jawab warga negara dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian 

Ruang Terbuka Hijau. 

3. Hasil yang dicapai dalam pengembangan partisipasi warga negara dapat 

berimplikasi pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil yang dicapai ini 

merupakan usaha yang sudah dilakukan pemerintah agar Ruang Terbuka Hijau 

dapat terjaga dan terpelihara serta dapat memotivasi warga agar sadar akan 

kewajibannya sebagai warga negara yaitu berpartisipasi. 
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4. Hambatan-hambatan yang ditemukan pada pengembangan partisipasi warga 

negara melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia 

Kota Bandung diharapkan dapat berimplikasi terhadap kepekaan pemerintah 

Kota Bandung untuk segera mengatasinya apabila hingga saat ini permasalahan 

tersebut belum terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan yang 

ditemukan diharapkan dapat berimplikasi terhadap perbaikan dan peningkatan 

mutu pelayanan pada pengembangan partisipasi warga negara melalui 

implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung.  

5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Bagi Pemerintah Kota Bandung: 

1. Lembaga eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 

dalam hal ini adalah DPRD dan Pemerintah Kota Bandung hendaknya lebih 

meningkatkan sinkronisasi dalam menjalankan fungsinya agar dalam 

implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.  

2. Bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebaiknya lebih 

meningkatkan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan 

terhadap pengembangan partisipasi warga negara melalui implementasi 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota 

Bandung. 

5.3.2 Bagi Masyarakat Kota Bandung: 

1. Hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena 

masyarakat mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan 

terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar implementasi kebijakan 

menjadi lebih baik lagi.  
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2. Hendaknya membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi, 

pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap pengembangan 

partisipasi warga negara melalui implementasi Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

di Taman Tematik Lansia Kota Bandung. 

5.3.3 Bagi Lembaga Departemen PKn FPIPS UPI: 

1. Lebih mengintensifkan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah untuk 

dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.  

2. Lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk 

mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kebijakan 

pemerintah. 

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya: 

1. Sebaiknya lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Bandung agar mahasiswa dapat ikut mengawal proses 

pelaksanaan kebijakan tersebut.  

2. Sebaiknya mengadakan penelitian lebih mendalam tentang analisis 

kebijakan publik mengenai sosialisasi, pengawasan serta pembinaan 

terhadap aksesibilitas fasilitas publik di Taman Tematik Inklusi Kota 

Bandung bagi penyandang disabilitas tunanetra kaitanya dengan tantangan 

era globalisasi agar dapat memberikan informasi baru dan up to date bagi 

kalangan intelektual lainnya serta masyarakat. Selain itu mahasiswa sebagai 

agent of change dengan mengadakan penelitian terhadap isu-isu 

kontemporer kebijakan Pemerintah Kota Bandung akan mampu 

memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam 

pelaksanaan sebuah kebijakan.   

 


