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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu : 

a. Batas waktu permainan adalah dari jam 10:00 WIB sampai jam 24:00 WIB 

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dengan indikator Batas 

waktu permainan adalah dari jam 10:00 WIB sampai jam 24:00 WIB berada pada 

kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 318 dan interval skor 280-366. 

Hal tersebut terbukti banyak pemilik usaha warnet yang mulai menaati 

peraturan daerah no. 11 tahun 2016 tersebut, dengan membuka dan menutup 

usaha mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. 

b. Melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam sekolah 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dengan indikator 

penelitian melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam 

sekolah berada pada kategori Kurang Baik dengan jumlah skor 243 dan interval 

skor 193-279. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dengan indikator 

penelitian melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam 

sekolah berada pada kategori Kurang Baik dengan jumlah skor 243 dan interval 

skor 193-279. 

Faktor yang berpengaruh yaitu kurangnya kerjasama antara beberapa 

pemangku kepentingan sehingga membuat larangan tersebut yang memiliki 
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kewenangan terhadap penegakan hukum dan peraturan daerah tidak bisa 

melakukan kegiatannya secara maksimal. 

c. Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dengan indikator 

penelitian tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah 

berada pada kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 309 dan interval skor 280-

366. 

Kekurangan-kekurangan yang ada sebagian besar terletak didalam faktor 

eksternal seperti sikap para pemilik warnet yang acuh terhadap peraturan tersebut 

dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti instansi lain yang terkait dan 

masyarakat. 

d. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur 

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dengan indikator penelitian 

tidak mempekerjakan anak dibawah umur berada pada kategori Tidak Baik 

dengan jumlah skor 182 dan interval 106-192. 

Tidak baiknya tanggapan responden terhadap indikator penelitian tidak 

mempekerjakan anak dibawah umur dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan 

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sehingga membuat pemilik warnet 

dengan sengaja melakukan pelanggaran karena tidak tegasnya sanksi dari petugas 

pelaksana kebijakan. 
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6.2. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit 

Masyarakat (Studi Tertib Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan), memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Agar Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan 

Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Studi Tertib Usaha Warnet di 

Kecamatan Tembilahan) berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat lebih 

ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi peraturan dan peningkatan mutu 

dari pelaksana. 

2. Agar pemerintah juga bisa mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, 

Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat 

Mengenai Tertib Usaha Warnet di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga 

masyarakat juga dapat mengetahui dengan jelas Peraturan Daerah tersebut. 

3. Agar hal-hal yang telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan 

Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Mengenai Tertib 

Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan dapat terimplementasikan 

dengan baik, sehingga ketertiban umum dapat tercapai. 


