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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang

Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan di

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2014. Dalam bab VI ini akan

dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan

hasil penelitian.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisis

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan di

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2014, ada beberapa hal yang

menjadi kesimpulan yaitu :

1. Dalam hal persiapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Salo tahun

2014, masih ada beberapa hal yang masih tidak sesuai dengan apa yang

telah di tetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti dalam

menetapkan panitia pelaksana, tidak memberikan informasi kepada

masyarakat tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, dan proses

musrenbang sebelumnya yang belum secara keseluruhan melibatkan

masyarakat secara aktif, namun hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan

dalam melaksanakan Musrenbang Kecamatan,

2. Berdasarkan pembahasan dalam dalam bab V, Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan Salo Tahun 2014 sudah terlaksana dengan cukup baik, tetapi

dari hasil wawancara kepada informan penelitian dan hasil tanggapan
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responden masih ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan

musrenbang tersebut, antara lain yaitu:

a. Dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan masyarakat tidak

lagi dilibatkan secara aktif, panitia penyelenggara tidak

mengumumkan jadwal pelaksanaan musrenbang kecamatan secara

terbuka, mereka hanya mengundang pihak-pihak tertentu untuk

menghadiri pelaksanaan musrenbang tersebut.

b. Keterampilan fasilisator dalam memandu diskusi masih dalam

kategori kurang baik dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, hal ini

dapat dilihat dari tabel 5.25 pada bab V, tidak adanya metode diskusi

kelompok merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan

musrenbang kecamatan Salo tahun 2014 yang tidak sesuai dengan

apa yang telah dianjurkan di dalam Permendagri No 54 Tahun 2007.

c. Kemudian waktu yang diberikan dalam membahas prioritas

pembangunan masih dalam kategori kurang baik dalam pelaksanaan

Musrenbang tersebut, hal ini dapat dilihat dari pada tabel 5.12 pada

bab V. sehingga masih banyak pembangunan yang tidak lebih

penting menjadi prioritas.

d. Keterlibatan anggota DPRD dalam pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Salo masih juga dalam

kategori kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.22 pada bab
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V. keterlibatan DPRD dalam pelaksanaan Musrenbang ini sangat

mempengaruhi priritas dari usulan kebutuhan masyarakat.

3. Berdasarkan hasil persentase rata-rata kumulatif dan pengukuran menurut

Suharsimi Arikunto Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Salo Tahun 2014 berada pada kategori “Cukup Baik” dengan

jumlah persentase 61,57%, berada pada persentase 56-75%. Dengan

demikian berdasarkan data rekapitulasi Analisis Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kecamatan Salo Tahun 2014 dari 100 orang

responden sebagian besar memberikan tanggapan Cukup Baik terhadap

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Salo

Tahun 2014 dengan persentase sebesar 61,57% berdasarkan hasil

rekapitulasi tersebut bahwa Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan Salo Tahun 2014 dikategorikan “Cukup Baik”.

4. Beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan Salo Tahun 2014 berdasarkan observasi dan

wawancara kepada informan penelitian serta tanggapan peserta

musrenbang sebagai responden  dalam penelitian ini adalah masih kurang

memadainya fasilitas dan tempat pelaksanaan Musrenbang, dan juga

sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pihak kecamatan

maupun dari pihak instansi lainnya sehingga pelaksanaan musrenbang

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belum bisa

dilakukan secara optimal.
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6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan Salo Tahun 2014 dapat diketahui masih ada beberapa hal yang tidak

dilaksanakan dengan optimal, karena itu ada beberapa saran yang munkin dapat

membantu agar pelaksanaan musrenbang tersebut bisa lebih optimal kedapannya,

antara lain:

1. Dari sisi persiapan Musrenbang Kecamatan Salo, tim penyelenggara agar

dapat mengoptimalkan persiapan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut,

sehingga ketika Musrenbang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan

harapan.

2. Agar pelaksanaan Musrenbang dapat dilaksanakan lebih optimal maka panitia

pelaksana seharusnya bisa menyediakan fasilitas dan tempat yang memadai

untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan tahun kedepannya.

3. Panitia pelaksanaa dalam menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu

mengetahui peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Musrenbang

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

terlibat secara aktif dalam pelaksanaan musrenbang tersebut.


