
1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan Kota Rantau Prapat dari pasca kemerdekaan Indonesia bertahap dan

sejalan dengan pembangunan yang ada di Rantau Prapat,di tinjau dari segi potensi

sumber daya alam yang dimiliki Rantau Prapat ternyata apa yang dicapai sekarang

masih jauh dari yang diharapkan meskipun sudah cukup banyak hasil/prestasi yang

dicapai dan ditingkatkan selama ini disamping beberapa hambatan dan kekurangan

sesungguhnya masih terlalu banyak yang perlu dibangun dan diperbaiki serta

dibina untuk menyongsong era tinggal landas dan menjadikan kota Rantau Prapat

semakin maju disemua bidang.

2. Perkembangan Kota Rantau Prapat yang diberbagai sektor produksi seperti

pertanian pangan,peternakan,perikanan,kehutanan,industry dan terutama

perkebunan dapat memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pembangunan

dan juga dapat meningkatkan pertambahan jenis usaha dan lapangan kerja.

Demikian juga hal nya sektor pendukungnya seperti koperasi, dan

pengairan,perdagangan,perbankan, semua nya mengalami peningkatan sejajar

dengan perkembangan pada sektor-sektor  produksi.

3. Demi menuju hari esok dan menjadikan kota yang berkembang dari zaman

kezaman maka Kota Rantau Prapat harus banyak memperbaiki , membenahi dan

memelihara keutuhan di segala bidang yang menonjolkan bahwa kota Rantau

Prapat adalah kota yang bisa disempurnakan untuk memperkokoh kerangka

landasan menuju masyarakat adil dan makmur serta dapat mencapai keberhasilan
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dan masalah-masalah yang terjadi yang akan menghambatan Kota Rantau Prapat

segera dapat teratasi dan Ditinjau dari segi esensinya apa yang menjadi gambaran

nyata tentang keadaan kota Rantau Prapat dapat dilihat dalam sistem pemerintahan

dan pembangunan kota yang merupakan suatu keadaan persiapan dan

pembangunan yang lebih maju untuk membuat Kota Rantau prapat semakin maju

ditangan pemerintahan dan aparatnya untuk waktu yang panjang jika tahap ini

berhasil maka pembanguan dikota Rantau Prapat sungguh akan membawa dampak

positif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan ini dikatakan berhasil tergantung

pada kesiapan partisiapasi masyarakat serta sikap mental dan semangat para

penyelenggara pembangunan.

B.Saran

Dari seluruh rangkaian penelitian dan kesimpulan diatas maka daran dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Kota yang berkembang hendaknya pembangunan Kota Rantau Prapat

harus lebih merata dan harus lebih meningkat dari sebelumnya agar Rantau Prapat

tetap menjadi lebih maju disegala bidang  terutama perkebunan dan masyarkatnya

lebih hidup sejahtera.
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2. Kota Rantau Prapat adalah kota dengan kepadatan penduduk.sebaiknya pemerintah

dapat benar-benar merealisasikan dan banyak membangun lowongan kerja untuk

dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Rantau Prapat.

3. Sebaiknya bangunan tua atau bukti perkembangan Kota Rantau Prapat seharusnya

lebih dijaga dan dirawat agar tetap bisa dilestarikan.


