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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari 

perangkat nagari tanjung balit dan masyarakat selaku yang menerima konversi 

minyak tanah ke gas LPG 3kg di nagari tanjung balit melalui wawancara lansung, 

maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

mengenai efektivitas kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas 

LPG 3kg studi kasus di nagari tanjung balit yang telah di uraikan sebelumnya, 

selain itu penul juga memberikan saran yang mungn dapat di jadikan bahan 

masukan bagi pihak-pihak terkait. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yany penulis lakukan 

mengenai efektivitas kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke 

gas LPG 3kg studi kasus di Nagari Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto 

Baru  yaitu sejauh ini dalam penetapan Program Konversi Minyak tanah ke 

gas LPG 3k dapat dikatakan cukup efektif karna dengan ada nya program 

koversi minyak tanah ke gas LPG masyarakat merasa lebih terbantu oleh 

pemerintah. Namun masih ada kekurangan pemerintah dalam penetapan 

program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg di Nagari Tanjung Balit 

karena kurangnya sosialisasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga 

dalam penetapan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg ini dalam 

kategori cukup efektif dan pendistribusian kompor beserta aksesorisnya yang 

belum begitu baik pada Nagari Tanjung Balit. 
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6.2 Saran 

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan 

memberikan saran 

1. Bagi perangkat nagari tanjung balit kecamatan pangkalan koto baru 

maupun jajaran terkaitnya dalam meningkatkan efektivitas kebijakan 

pemerintang tentang konversi minyak tanah ke gas lpg 3kg di harapkan 

agar meningkatkan keefektifan nya dalam meningkatkan program konversi 

minyak tanah ke gas LPG 3kg yang lebih efektif dari saat sekarang ini. 

2. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi kantor-kantor wali 

nagari yang lainnya, terkususnya pada kecamatan pangkalan koto baru, 

karena dengan meningkatkan efektivitas konersi minyak tanah ke gas lpg 

3kg terhadap kepuasan masyarakat luas. 

 


