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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait Implementasi Kebijakan 

Pembangunan Kawasan Teknopolitan di Bidang Pendidikan di Kabupaten 

Pelalawan. 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Implementasi 

Kebijakan Pembangunan Kawasan Teknopolitan di Bidang Pendidikan di 

Kabupaten Pelalawan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Kebijakan pembanguna kawasan teknopolitan Pelalawan merupakan 

insiatif Pemerintah Kabupaten Pelalawan mewadahi pencapaian visi Masterplan 

Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 

sekaligus merealisasikan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan  Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD). 

Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan suatu kawasan yang terpadu 

dengan perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga kerja terampil dan pusat riset 

sebagai pengembang inovasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya 

Pemerintah, masyarakat, pihak swasta yang terencana menyeluruh dan 

berkelanjutan. 
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Implementasi Kebijakan Pembangunana Kawasan Teknopolitan di Bidang 

Pendidikan di Kabupaten Pelalawan suda berjalan dengan baik sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pembangunan 

Kawasan Teknopolitan.  

Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang meneliti tiga indikator. 

Pertama, Pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) disini dapat 

peneliti simpulkan bahwa indicator ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini 

dapat sarana dan prasarana yang menunjang perkuliahan yang tersedia di Sekolah 

Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) seperti ruang kelas, infokus, dan alat praktek. 

Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa kekurangan kecil seperti alat praktek 

yang belum lengkap, namun hal ini disebebkan oleh proses pemindahan dari 

kampus sementara ke kampus utama yang berada di kawasan teknopolitan. Kedua, 

Subsidi Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah 

tersalurkan dengan tepat baik untuk mahasiswa maupun tenaga pengajar. Ini dapat 

kita lihat dari tidak perlunya mahasiswa membayar uang perkuliahan persemester 

karena sudah di subsidi oleh Pemerintah Pelalawan serta Beasiswa bagi tenaga 

pengajar yang diberikan juga sudah tersalurkan dengan baik seperti beasiswa 

belajar dan beasiswa penelitian bagi kemajuan Kawasan Teknopolitan Pelalawan. 

Ketiga, Partisipasi Stakeholder dalam hal ini peneliti dapat melihat peran serta 

pihak swasta dalam mendukung pengembangan kawasan teknopolitan pelalawan 

cukup aktif. Peran stakeholder dalam hal ini dapat dilihat dari pelatihan dan praktek 

yang diberikan langsung oleh stakeholder kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa 
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dapat terjun langsung ke lanpangan terkait dengan bidang studi yang di tekuni oleh 

mahasiswa. 

6.2 Saran 

Adapun saran untuk instansi terkait Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Kawasan Teknopolitan Di Kabupaten Pelalawan di Bidang Pendidikan dan peneliti 

selanjutnya sebagai berikut  : 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar juga melakukan 

kerjasama dengan Universitas di dalam negeri. Karena banyak 

Universitas yang berkualitas di dalam negeri yang tidak kalah dari 

Universitas diluar. Agar pengembangan kawasan Teknopolitan dapat 

dikomandoi oleh anak bangsa. 

2. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

selaku koordinator pembangunan kawasan Teknopolitan agar dapat 

mempercepat penyelesaian pembangunan kampus utama Sekolah 

Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) serta sarana dan prasarana 

pendukung lainnya. 

3. Untuk Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) agar dapat 

melaukan promosi tidak hanya di sekolah di Kabupaten Pelalawan 

namun juga ke Kabupaten lain sehinga peminat Sekolah Tinggi 

Teknologi Pelalawan (STTP) tidak hanya terpatok masyarakat 

Pelalawan. 
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4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih 

mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan 

Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan di Bidang Pendidikan. 


