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BAB V1

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini penulis

berkesimpulan dilihat dari indikator adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator Peranan Ninik Mamak membantu dalam bidang

kemasyarakatan, Ninik Mamak memiliki peranan membantu dalam

bidang kemasyarakatan  yang menyatakan “Setuju”. Hal ini

berdasarkan jawaban responden terbanyak dengan jumlah 31

responden atau 38,75%.

2. Selanjutnya indikator bahwa Ninik Mamak Mengurus dan mengatur

urusan dalam Hukum Adat yang menyatakan “Setuju”. Hal ini

berdasarkan jawaban responden terbanyak dengan jumlah 24

responden atau 30%.

3. Kemudian dilihat dari Indikator bahwa Ninik Mamak Mengatur

Hukum Adat yang Menyangkut Hak Tanah Ulayat yang menyatakan

“Sangat Setuju”. Hal ini berdasarkan jawaban responden terbanyak

dengan jumlah 30 responden atau 37,5%.

4. Dan indikator yang terakhir bahwa Ninik Mamak Memelihara,

Memanfaatkan Tanah Ulayat Untuk Kesejahteraan Anggota

Persekutuan yang menyatakan “Setuju”. Hal ini berdasarkan jawaban

responden terbanyak dengan jumlah 30 responden atau 37,5%. Namun

Fenomena yang ada tanah ulayat Persukuan Melayu Pasai yaitu
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Perkebunan Karet 50 Hektar jatuh kepada PT Johan.

Berdasarkan  hasil rekapitulasi dari seluruh jawaban responden bahwa

Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan di Desa Lereng Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar dalam kategori “Kurang Berperan”, hal ini sesuai dengan

hasil rekapitulasi dari jawaban responden secara keseluruhan dengan kriteria

persentase Kurang Setuju yang berjumlah 75,43 %, atau berada pada interval

56-75%.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Ninik Mamak dalam pembangunan di

Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Untuk Ninik-Mamak sebagai orang yang dipercai oleh banyak orang

dalam memegang tanah ulayat hendaknya Ninik-Mamak tidak berbuat hal

yang melanggar hukum adat. Ninik-Mamak yang seharusnya menjadi

pedoman bagi masyrakat bukan malah Ninik-Mamak yang membuat

masalah

2. Untuk Ninik Mamak hendaknya lebih tanggap dan lebih kreatif dalam

memberikan ide-ide, saran-saran atau masukan-masukan yang sifatnya

membangun demi kelancaran jalannya program pembangunan.

3. Kepada Ninik Mamak dalam menjalankan tugas hendaknya lebih

mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan

selalu tanggap pada setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Dimana setiap pemimpin atau penguasa akan diminta pertanggung

jawaban atas kepemiminannya diakhirat kelak.


