
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Forum Kemitraan 

Polisi dan Masyarakat Simpang Tigo Pasar Baru berupa hasil wawancara peneliti 

dengan informan dan data dokumentasi yang peneliti analisis dengan 

menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan 

bahwa Implementasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Simpang Tigo 

Pasar Baru ini tidak terimplemetasikan dengan baik, karena dalam 

pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga tujuan yang 

diharapkan pun belum sepenuhnya dapat tercapai. Adapun faktor-faktor  yang 

menyebabkan hal tersebut diantaranya : 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai target grup tentang 

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Simpang Tigo Pasar Baru. Hal 

ini disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

Implementor baik itu pengurus FKPM maupun Petugas Polmas kepada 

masyarakat. Akibatnya sebagian dari masyarakat tidak mengetahui tentang 

pelaksanaan program. Dampak dari hal ini adalah tentu mengganggu 

kinerja dari FKPM yang tidak bisa menjalankan perannya secara 

maksimal, dikarenakan kurangnya keinginan masyarakat untuk 

mengkonsultasikan setiap permasalahan yang terjadi disekitar mereka. 

2. Tidak adanya dana yang memang dialokasikan khusus bagi FKPM baik 

dari Kepolisian, Kecamatan maupun dari pihak lain. Kekurangan sumber 



 

 

daya keuangan ini menjadi kendala pada saat sosialisasi maupun pada saat 

operasional sehari – hari. 

3. Terjadinya beberapa kali penggantian Petugas Polmas pada FKPM 

Simpang Tigo Pasar Baru dikarenakan adanya mutasi menyebabkan 

anggota baru butuh waktu untuk penyesuaian. 

4. Adanya keengganan pada masyarakat untuk berkonsultasi, melaporkan 

dan memberikan kepercayaan kepada FKPM untuk menyelesaikan 

permasalahan yang mereka hadapi. 

 

6.2.Saran 

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi mengenai pelaksanaaan Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat baik itu untuk implementor maupun 

kelompok sasaran agar dapat menumbuhkan kembali semangat dan 

pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan forum sehingga 

partisipasi dari masyarakat juga akan meningkat. Sosialisasi bisa 

dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin maupun turun 

langsung ke masyarakat seperti pada saat acara pengajian maupun 

majelis ta’lim. 

2. Perlu adanya dana yang dialokasikan bagi FKPM yang berasal dari 

anggaran Kepolisian maupun pihak pemerintah. Serta perlu adanya 

inisiatif dan kreatifitas yang lebih dari pengurus untuk mengajukan 

permohonan anggaran kepada pihak – pihak lain.  



 

 

3. Tetap menumbuhkan semangat kerja dalam diri masing – masing 

implementor agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang 

diharapkan sehingga pengurus FKPM dapat saling bekerja sama 

dengan baik demi tercapainya tujuan pelaksanaan program. 

4. Melakukan penelitian lanjutan terutama mengenai evaluasi 

pelaksanaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ini agar 

diketahui dengan lebih mendalam lagi hal-hal yang perlu dibenahi 

dalam pelaksanaan program maupun kebijakannya.  

 


