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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yaitu antara lain : 

1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik, dari hasil 

wawancara kepada informan penelitian dan hasil tanggapan responden 

masih banyak aspek-aspek yang masih belum sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, antara lain 

yaitu : 

a. Dalam persiapan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan 

Tembilahan Hulu tahun 2016pembentukan panitia Tim Penyelenggara 

Musrenbang belum melibatkan masyarakat kecamatan secara aktif, 

panitia penyelenggara juga tidak mengumunkan jadwal pelaksanaan 

Musrenbang Kecamatan secara terbuka dan mereka hanya 

mengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri pelaksanaan 

Musrenbang tersebut.  

b. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan 

Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tanggapan 

responden atas kuesioner yang peneliti sebarkan kepada seluruh 

peserta Musrenbang menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang 
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kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2016 berada pada kategori 

Kurang Baik/Memadai. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aspek-

aspek pelaksanaan Musrenbang yang belum berdasar pada pedoman 

perundang-undangan yang mengatur seperti tempat dan fasilitas yang 

kurang memadai dan pihak-pihak yang dilibatkan hanyalah pihak-

pihak pemerintah saja sedangkan pihak non pemerintah 

(tokoh/organisasi masyarakat, pihak swasta, organisasi perempuan) 

tidak ada dilibatkan. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan 

Musrenbang Tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun 2016 dapat diketahui masih ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan 

dengan optimal, karena itu ada beberapa saran yang mungkin dapat membantu 

agar pelaksanaan Musrenbang tersebut bisa lebih optimal kedepannya, antara lain: 

1. Agar pelaksanaan Musrenbang dapat dilaksanakan lebih optimal maka 

panitia pelaksana seharusnya bisa menyediakan fasilitas dan tempat yang 

memadai untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun kedepannya. 

2. Panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu 

mengetahui peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 

Musrenbang. 

3. Adakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham dan bisa ikut 

terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. 


