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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir khusnya pada bagian Pemerintahan Desa dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Implementasi 

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Penghuludi Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai 

Jaya adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan  

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Pemilihan Penghulu dalam sub indikator dari indikator tahap persiapan 

pemilihan penghulu dapat dikatakan “Sedang” atau kurang optimal 

dengan (mean = 3.04). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang 

menyatakan Setuju terhadap pernyataan Badan Permusyawaratan 

Kepenghuluan (BPK) yang telah melakukan proses persiapan pemilihan 

penghulu sejak bulan Mei 2016 yang sesuai dengan apa yang tertera 

didalam Peraturan Daerah tersebut. Namun meskipun demikian dalam 

hal jumlah panitia masyarakat merasa bahwa Tidak Setuju jika jumlah 

Panitia terlalu banyak atau tidak dibatasi, hal ini dapat menyebabkan 

tidak terkoordinirnya seluruh anggota panitia yang akan menyebabkan 
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bukan untuk mempermudah tetapi akan mempersulit dalam pelaksanaan 

pemilihan penghulu, sehingga akan sulit untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dan sulit untuk tepat sasaran. 

2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Pemilihan Penghulu dalam sub indikator dari indikator tahapan 

pencalonan penghulu dapat dikatakan “Sedang” atau kurang maksimal, 

hal ini dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang Setuju terhadap 

pernyataan umur calon penghulu yang ditetapakan oleh panitia sesuai 

dengan perda minimal 25 tahun, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa panitia pemilihan penghulu dalam tahapan pencalonan penghulu 

sudah melaksanakan pemilihan penghulu sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pemilihan 

Penghulu. Namun meskipun demikian, dalam hal penelitian terhadap 

persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan 

administrasi pencalonan panitia pemilihan penghulu masih belum 

melakukan penelitian tersebut dengan maksimal, hal ini dapat dilihat 

dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa calon 

penghulu yaitu Bapak Parmen dan Bapak Lamen, dimana mereka sama-

sama mengatakan bahwa penelitian kelengkapan dan keabsahan 

administrasi pencalonan penghulu tidak dilakukan sepenuhnya oleh 

panitia sebab mereka digugurkan atau tidak lolos dalam seleksi tersebut 

tidak disertai alasan yang jelas dan masuk akal. 
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3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Pemilihan Penghulu dalam sub indikator indikator dari indikator tahapan 

kampanye dikatakan belum maksimal dan masih banyak yang perlu 

mendapat pengawasan yang ketat karena termasuk dalam kategori 

“Sedang” atau kurang optimal dengan (mean = 2,60). Hal ini seperti 

pernyataan responden bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu 

belum melakukan pengawasan pada tahap kampanye dimana masyarakat 

merasa kecewa terhadap calah satu calon penghulu yang menghasut dan 

mengadu domba calon lainnya sehingga masyarakat hilang kepercayaan 

dan banyak masyarakat yang  tidak memilih atau golput pada pemilihan 

penghulu di Kepenghuluan Balam Jaya pada bulan September 2016. 

4. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari ketiga variabel diatas, dapat 

diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu secara 

umum masuk dalam kategori “Sedang” atau kurang optimal, dimana 

terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada Tahapan Persiapan 

Pemilihan Penghulu dengan (mean = 3,04) dan dengan nilai standar 

deviasi (SD = 1,21) masuk dalam kategori “Sedang” atau kurang 

optimal, sedangkan yang memiliki nilai mean yang paling rendah adalah 

pada Tahapan Kampanye dengan (mean = 2,60) dan dengan nilai standar 

deviasi (SD = 0,87) yang masuk dalam kategori “Sedang” atau kurang 

optimal. 
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5. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu adalah 

sumber daya  Communication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), 

Dispositions or attitudes, and ( Disposisi atau Sikap),  dan Bureaucratics 

Structure ( Struktur Birokrasi). 

6. Faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

Penghulu adalah adanya pengaruh karakteristik kepribadian pemilih, 

sistem politik yang tidak demokratis, rendahnya kepercayaan politik, dan 

rendahnya sosial ekonomi. 

 

6.2    Saran 

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu Di Kepenghuluan 

Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir agar lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan 

kebijakan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan 

penghulu, agar banyak pihak yang mengetahui kebijakan ini. 

2. Penulis menyerankan agar pihak Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir lebih meningkatkan pengawasan dalam 

pelaksanaan pemilihan di kecamatan dan turun kelapangan untuk melihat 

secara langsung bagaimana pelaksanaan pemilihan penghulu di setiap 

Kepenghuluan. 
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3. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir lebih mempertegas sanksi yang diberikan apabila 

terjadi suatu pelanggaran. 

4. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir meneliti secara detail setiap tahapan dalam 

pemilihan penghulu. 

5. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir lebih cepat tanggap jika terjadi suatu pelanggaran 

di dalam pelaksanaan pemilihan penghulu. 

 

 

 

 

 


