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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa 

Warung Internet Kabupaten Tanah Datar ini dapat diperoleh kesimpulan dan 

saran sebagai berikut:  

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin 

Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar, penelitian ini 

diukur dari indikator Persyaratan izin, Larangan dan Kewajiban, Waktu 

operasional, dan Sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin 

Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar pada kategori 

“belum maksimal”. Peneliti dapat temuan dilapangan bahwa masih 

banyak warung intenet yang melanggar jadwal operasional dan tidak 

melaksanakan larangan dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan pada Peraturan Daerah. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet 

Kabupaten Tanah Datar, menggunakan teori George C Edward III yang 

dilhat dari aspek Komunikasi,Sumber daya, Disposisi, dan Struktur 
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birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi 

dan sumber daya dilihat dari sosialisasi mengenai Perda dan jumlah 

pegawai di instansi terkait terutama pada bidang pembinaan dan 

pengawasan/pengendalian yang terbatas. 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana kebijakan atau 

implementator dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

a.  Bagian Pengawasan pada seluruh Kecamatan di Tanah Datar 

khususnya Kecamatan Lima Kaum dan X Koto harus ditingkatkan 

sehingga dapat mengetahui bagaimana pengusaha jasa warung internet 

dalam menaati peraturan Daerah yang telah ditentukan, dan secara 

otomatis sanksi dapat dijalankan sesuai dengan ketetapannya dalam 

Perda 

b. Dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Datar nomor 5 tahun 2015 seharusnya jumlah anggota pegawai 

yang terkait ditambah agar proses sosialisasi dapat terselenggara secara 
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maksimal dan pemerintah daerah dapat menambah jumlah anggaran 

atau dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 

2. Bagi Pengusaha Jasa Warung Internet 

a. Diharapkan kepada pengusaha jasa warung internet untuk lebih 

menyadari bahwa dalam menjalani usaha jasa warnet diwajibkan untuk 

memiliki izin usaha jasa warung internet sesuai dengan Peraturan 

Daerah yang ditetapkan. 

b. Diharapkan kepada pengusaha jasa warung internet ikut berperan aktif 

dalam mensosialisasikan kebijakan dalam rangka untuk 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 

5 tahun 2015 tentang izin usaha jasa warung internet. 

 


