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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan Nelayan 

Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang sangat perlu pertimbangan terhadap 

lingkungan yang sehat yang merupakan salah satu segi utama yang harus dicapai 

dalam pembangunan nasional saat ini. Adanya kerusakan tata lingkungan, 

pencemaran, penurunan kondisi sosial, ekonomi budaya, terjadinya bencana, dan 

pola perkembangan lingkungan yang meninggalkan nilai-nilai tradisinya 

menandai turunnya kualitas lingkungan permukiman. Dengan demikian untuk 

mencapai tujuan dari penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan 

Nelayan di Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang harus dapat mengatasi hal–hal 

yang dapat merusak pola perkembangan lingkungan tersebut. 

Peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan peningkatan 

fasilitas sarana dan prasarana lingkungan, peningkatan kualitas jalan dan saluran, 

perbaikan sanitasi, penyediaan sarana MCK, bak sampah dan penyediaan air 

bersih serta melakukan penataan kawasan sehingga menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

dari tiap analisis yang telah dilakukan yaitu : 

Sarana 

 Kesehatan, dari hasil analisis kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk 

diwilayah studi belum dapat terpenuhi oleh sarana kesehatan pada tahun 

2011, sedangkan untuk tahun 2031 baru tersedia 2 unit Balai Pengobatan,  

 Perdagangan, dari analisis yang telah dilakukan untuk tahun 2011 belum 

dapat terlayani oleh sarana perdagangan dikarenakan jumlah penduduknya 

tidak mencukupi standar, namun pada saat ini diwilayah studi tersedia 2 unit 

warung, 
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 Pendidikan, saat ini diwilayah studi tersedia satu unit sekolah dasar, jika 

dilihat dari analisis berdasarkan jumlah penduduk tahun 2011 wiayah studi 

belum dapat terlayani oleh sarana pendidikan, 

 Ruang Terbuka, dari analisis kebutuhan sarana tahun 2011 diwilayah studi 

membutuhkan 2 unit taman skala RT, dan 

 Peribadatan, dari analisis kebutuhan sarana peribadatan tahun 2011 

diwilayah studi membutuhkan 2 unit Mushola, sedangkan eksistingnya 

diwilayah studi telah tersedia 2 unit Masjid dan satu unit Mushola. 

Prasarana 

 Air Bersih, masih mengalami kekurangan jumlah produksi air bersih dari 

internal Pulau Dompak itu sendiri karena saat ini produksi air yang dapat 

dipergunakan untuk makan dan minum sekitar 600 liter/hari, sehingga 

masih membutuhkan suplai dari wilayah sekitar untuk memenuhi kebutuhan 

terutama untuk konsumsi makan dan minum, dimana total kebutuhan air 

untuk melayani penduduk Kawasan Perumahan Nelayan sebesar 14.612,4 

l/hr, 

 Listrik, kebutuhan listrik untuk perumahan di Pulau Dompak sebesar 

115.830 watt dengan daya terpasang setiap rumahnya 900 watt, 

 Jalan dan Transportasi, Pulau Dompak terhubung oleh jaringan jalan Alteri 

Skunder yang baru dikembangkan sebagai pendukung kegiatan perkantoran 

Provinsi Kepulauanriau, sedangkan jalan penghubung menuju kawasan 

perumahan terhubung oleh jalan setapak dengan dan tanpa perkerasan dan 

jalan pelantar 

 Air Limbah, terdapat 20 rumah yang sudah memiliki tangki septik dan 100 

rumah yang memiliki cubluk sedangkan 73 rumah tidak memiliki bak 

penampungan limbah cair dan padat, sehingga perlu penerapan penggunaan 

bak septik individu dan komunal sebagai tempat penampungan limbah cair 

dan padat, untuk itu dibutuhkan 13 unit tangki/bak penampungan yang 

dipergunakan secara komunal bersama, 

 Persampahan, untuk menangani timbulan sampah maka di wilayah studi 

setidaknya disediakan 5 unit bin sampah dengan kapasitas 60 liter dan 2 unit 
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tempat sampah skala lingkungan yang melayani 50 KK untuk tiap unitnya 

serta sekurang-kurangnya terdapat 1 unit tempat sampah sementara, dan 

 Drainase, belum tersedia sehingga butuh di bangun. 

 

Untuk memenuhi kebutuhan dasar akan prasarana seperti tersedianya 

pelayanan jaringan air bersih, jaringan jalan yang ideal (lebar jalan dan dengan 

perkerasan jalan), penyediaan jaringan air kotor dan drainase, jaringan 

persampahan dan jaringan listrik dimana semua sarana dan prasarana tersebut 

merupakan satu kesatuan dalam menunjang keberlangsungan berjalannya aktifitas 

yang terdapat diperumahan nelayan pulau dompak.  

 

5.2 Rekomendasi 

Dalam Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan 

Nelayan Pulau Dompak di Kota Tanjungpinang yang mengutamakan pelayanan, 

maka rekomendasi yang bisa diberikan yaitu agar setiap sarana dan prasarana 

yang dikaji dan di kembangkan harus berdasarkan kebutuhan dan di bangun 

berdasarkan daya tampung lingkungan lahan pulau dompak tersebut agar tidak 

merusak ekosistem lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka 

untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan 

perumahan nelayan di Pulau Dompak dapat berikan suatu rekomendasi dari tiap 

analisis yang telah dilakukan agar lebih sesuai dengan apa yang ingin dicapai, 

antara lain yaitu : 

Sarana 

 Dibutuhkan penambahan ruang kelas untuk sekolah dasar pada periode lima 

tahun kedepan dari RTRW Kota Tanjungpinang, 

 Dibutuhkan pembangunan satu unit sekolah menengah pertama pada tahun 

ke-6 dari RTRW Kota Tanjungpinang sebagai penyebaran pelayanan, 

 Pembangunan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan, 

 Dibutuhkan fasilitas perdagangan berupa pertokoan maupun pasar skala 

lokal, dan 
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 Dibutuhkan taman skala lingkungan dengan fasilitas yang memadai seperti 

(jogging trek, bangku taman, lapangan untuk acara dan fasilitas penunjang 

lainnya). 

Prasarana  

 Dibutuhkan perbaikan, pelebaran dan perkerasaan jalan lingkungan (jalan 

setapak tanah,jalan setapak semen dan jalan pelantar), untuk RT1 

dibutuhkan perkerasan jalan dengan paving blok sepanjang 281 meter dan 

jalan pelantar dengan beton sepanjang 78 meter, untuk RT4 dibutuhkan 

perkerasan jalan dengan paving blok sepanjang 456 meter dan jalan pelantar 

dengan beton sepanjang 279 meter, untuk RT5 dibutuhkan perkerasan jalan 

dengan paving blok sepanjang 1.050 meter dan jalan pelantar dengan beton 

sepanjang 74 meter, 

 Pemberdayaan penyediaan air bersih dengan menggunakan sistem RO 

(reverse osmosis) yaitu penyulingan air asin menjadi tawar, 

 Penyediaan bak penampungan air yang dikelola bersama masyarakat, 

 Pembangunan jaringan drainase terpusat, 

 Penerapan penggunaan bak septik sebagai pengolahan limbah, 

 Penyediaan bak sampah perumahan, penerapan system jaringan 

persampahan, penyediaan TPS, dan 

 Penyediaan jaringan listrik perkotaan, penyediaan lampu penerangan jalan 

dan penyediaan pembangkit listrik sederhana bertenaga surya. 

Sarana Dan Prasarana Nelayan 

 Penyediaan dermaga sebagai tambatan kapal dan prahu, 

 Penyediaan bengkel perbaikan perahu, dan 

 Penyediaan bengkel perbaikan jaring dan keramba. 


