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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan untuk menjawab tujuan dari penelitian 

ini, maka penelititi mengambil suatu kesimpulan yaitu : 

1. H. Abdul Manan Simatupang adalah sosok pemimpin yang disiplin dan 

berwibawa dalam menempati kedudukannya sebagai Bupati Asahan dan 

mampu melaksanakan peranannya. Beliau membuat Asahan menjadi 

berkembang dengan pola-pola pembangunan yang ia lakukan. Dalam 

menjalani kedudukan sebagai Bupati beliau memiliki beberapa peranan, 

diantaranya adalah peranan sebagai administrator pemerintahan, administrator 

pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Ketiga peranan tersebut 

adalah tugas dari seorang pemimpin dalam mengatur kondisi keadaan 

daerahnya. Semua yang dilakukan H. Abdul Manan Simatupang adalah salah 

satu metode untuk perkembangan Kabupaten Asahan kedepan. 

2. Kepemimpinan yang dilakukan beliau memproleh keberhasilan yang 

signifikan baik itu dalam kemasyarakatan dengan mengajak para masyarakat 

ikut andil dalam membantu pembangunan maupun juga dalam kedisiplinan 

yang membuahkan hasil ketekunan dalam mengerjakan sesuatu. Keanggotaan 

yang dipimpinnya menjadi lebih disiplin seperti hal yang dilakukannya 

sebagai kepala daerah. 



63 

 

3. Beliau adalah sosok pemimpin yang dapat mengayomi dan melindungi 

masyarakatnya dengan melakukan beberapa kegiatan dengan langsung turun 

kelapangan melihat permasalahan yang ada pada masyarakat. Beliau juga 

turut mengajak masyarakat untuk membantu permasalahan dengan bekerja 

sama melakukan hal-hal yang menjadi faktor utama pada permasalahan yang 

dihadapi masyarakat. Masalah yang dihadapi masyarakat seperti kurangnya 

fasilitas hidup maupun pekerjaan contohnya jalan, pengairan, dan tempat-

tempat sarana kebutuhan hidup. Ini semua dilakukan beliau hanya untuk 

memkmurkan rakyatnya yang masih tertinggal. Dan yang menjadi hal utama 

adalah respon yang diberikan masyarakat pun terhadap beliau sangat baik. 

4. Keberhasilan dalam memimpin tampak pada prestasi yang beliau dapat 

berupa penghargaan anugrah kesempurnaan yaitu Parasamya Purna Karna 

Nugraha. 
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B. SARAN 

 Dalam melakukan penelitian ada beberapa masalah yang dihadapi, maka 

peneliti mengambil saran sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan teliti terhadap sosok H. 

Abdul Manan Simatupang. Masih banyak hal yang perlu diteliti dari sosok 

beliau sebagai Bupati Asahan. salah satunya mengenai keribadiannya yang 

mampu mendidik anaknya yaitu Taufan Gama Simatupang hingga menjadi 

Bupati Asahan seperti dirinya. Hal ini menjadi perbandingan antara sosok 

kepemimpinan dengan sosok kepribadiannya. 

2. Sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin nantinya, sosok H. 

Abdul Manan Simatupang hendaklah dijadikan contoh teladan. Banyak nilai-

nilai dan pelajaran yang dapat diikuti dari kegigihannya dan jiwa yang besar 

seorang pemimpin dalam memajukan pola dasar perkembangan Kabupaten 

Asahan. 

3. Memperkenalkan kepada masyarakat Asahan khususnya dan masyarakat 

Indonesia umumnya bahwa H. Abdul Manan Simatupang mempunyai 

peranan penting sebagai kepala daerah dalam perkembangan Kabupaten 

Asahan. 

4. Mengajak masyarakat maupun badan pemerintahan untuk dapat menyimpan 

dan melestarikan bentuk sejarah perjuangan seorang tokoh, baik itu dalam 

bentuk arsip maupun nilai perjuangan karena hal ini dapat menaikkan harkat 

dan martabat seorang tokoh.  


