BAB VII

KESIM PtJLAN DAN SARAN

Pada bah hcrikut ini pcncliti rncncob;:~ membuat kesimpulan dari hasil
pcnclitian dati uraian pembahasan yang tclah diuraikan pada bab-bab tcrdahulu. yailu

menyangkut pcranan f)u/ilwn Nu Tofu pada Pilkada eli Kabupatcn

l-lurn~ang

llasundutan. Dan sctc!ah itu mcmhcrikan bcberapa masukan yang mcrupakan sarnnsaran kcrada masyarakat, pctn~rintah 1-\umbang Hasundutan. i\dapun kcsimpulan dan
suran tcrscbut adalah :

l. Kcsimpulan

1 l Oi da!am pcngaJuan calon bupati dan wakil bupati dalam prost.:~; pilkada
tcrdapat dua sisi yang bcrtainan yaitu:
a. lJu/1/um tVu {o/u tidak bcrperan dalmn pengajuan calon dalam pilkada.
BuJ.:;i faktual: hnlnv:1 lt'rdnpnt 3 (tiga) cal on kcpala dacmh yang ~cmarga
(scr~nnpun) yang s<~ling b~rkornpetisi yaitu marga Simamora 2 (dua ) calo n

dan I (satu) calon marga Purba (masih scrumpun dengan marga
Simamoru. Schingga f~L:;at'Qh !Ja!ihan lv'a '/iJ!u yang mcnyatakan "Manal
Mardongan Tubu'' (saling mcngh:~rgai scmarga) tcriminasi (tcrabaikan)_

b. /)u/ihon No Folu bcrpcran da!arn pcngajuan caJon dalam pi!kada
Bukti faktual: l3ahwa dmi calon dalam pilkada tcnbpat 1 (satu marga) saja

yang sama d:ui 2 (dua) marga vang berlainan vaitu mar~..;a Sihombinu dan
&

-

......

........

Lumb::mgao\. lni artinya marga··mmga yang S(.~rumpun Ielah ll\cngliSulknn
salah satu putra yang tcrbaik mcwakili marga untuk bcrkornpclisi Jalam

pi\knda tcrscbut, schingga falsaf;lh f)u/iulwn No

Tofu ";HIIWI

f\1an/oll.l~un

{uhu" tcrcalisasi dcngan baik.
2) .hka /Jalllwn ;\'u Tofu bcrpcran dalam pasangan calon kcpala dm;rall. maka

akan mcmbcrikan hasil yang positir dan scbaliknya jika J)o/i/um No 'rn f u
tidak berpcran maka akan mcmbcrikan hasil yang ncgatif.
3) Kontribusi sistim kckcrabatan dalam pcmi\iban kcpala Jacrah o\ch calon

kcpala cacrah untuk mcmcnangkan pcrsaingan adalah sangal bcs:n.
4) Pranata sosil\1 y<tng diccnnink.an da\am !>olilwn :Vo l'ofu scpcr\i adanya

kumpulan marga (Turunan Marga Boru, Bcrc dan !bcbcrc) adalah a\at ~unpuh
pemcn<>.ngan ca\on kcpa\a dacrah.
5) Khususnya di Kabupatcn !lumbang llasundutan kckcmhatan polltik yang
merupakan koalisi partai yang mcmpunyai partisan yang banyak adalah modal
dm;ar untuk mcncapai kcmenangan.
6) Sistim kekerabatan sosial dan sistim k.ckerabatan politik yang saling
mcndukung

nknn

mcrnpcnnudah

mcraih

kcmcnangan

di

dalam

mempcrcbutkan jabatan kcpala dacrah.
7) nalihcm Na To/11 adalah sangat berpcran di dalam mcnciptakan kondisi yang:
kondu~if dalam proses pcmilihan kcpa\a dacrah 1\umbang llasundutan yang

dibuktikan pc\aksanaannya berjalan dcngan baik.
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2. Saran-saran
Mcngingat bahwa pcmilihan kepa\a dacrah baru pcrtama kali dilak~.unakan
sebagai rcalisasi Undang-Undang Rcpublik Indonesia No. 32 tabun 2004. Di mana
pcmi\ihan kepala Jacmh dipilih \angsung o\ch warga, dan paska pilkada masih
banyak perangkat-perangkal pcrlu mcndapat penycmpurnaan. Walaupun scbcnamya
sifat-sifat kcindefendenan sudah mulai nampak, akan tetapi pctugas masih ~erlu
dilatih dcngan baik menyangkut perangkat hukurnnya, misalnya sosilisasi Undang-

dalam pilkada discbabkan kurangnya pcmahaman dari Undang-mKbng pilkada
terscbut, baik tcrhadap petugas maupun tcrhadap para caJon dan terlcbih-lcbih kcpada
team-team sukscs atau partisan dari eaton masing-masing. Sehingga kesalahpahaman
yang tcrjadi tcrlebih-lcbih scsama team sukscs (partisan) tcrhadap KPUD di
.Kabupaten, PPK tingkat Kccamatan dan TPS untuk tingkat Dcsa. Adanya nama

pem:Jih yang tidak scsuai dcnagn kcnyataannya scperti umur, alamat dnri pada
pemilih dan bahkan ada bebempa kartu pcmilib yang mempunyai nama yang sama.
Untuk lcbih sclcktlt- dan tidak tcljadi lagi pada pilkada yang mcndatang pcrl u

disarankan kcpada pemerintah a1\u kepada panitia agar lcbih mencrtibkan tertib
administrasi di tingkat pcdesaan scbagai ujung tombak dari kcgiatan. Dan sclain itu
kepada partisan atau masyarakat terhadap caJon di masa-masa yang akan data.ng agar

disarankan lcbih rncningkatkan pcranan Dalilwn Na tofu dalam mcningkatkan
pilkada yang akan datang, scbah dari hasil pilkada tahun 2005 tcrbukti pcranannya di
dalam menjaga ketcrtiban dan juga usaha mcmenangkan caJon kepala dacrah adalah
besar dan bcrdampak positif. Untuk itu diminta kcpada pcmcrintah agar t~tap
menghidupkan Dalilwn Na Tofu scrta tokoh-tokuh masyarakatnya.

