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PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akhirnya menarik 

kesimpulan dari penelitian mengenai Strategi Komunikasi Heri Amalindo 

dalam mengimplementasikan PALI Cemerlang (Studi di Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan), sebagai berikut: 

dalam penelitian ini menunjukkan strategi komunikasi yang diterapkan 

Heri Amalindo dalam mengimplementasikan PALI Cemerlang ialah Strategi 

Komunikasi Kebijakan Publik, yang mana strategi ini sangat penting dalam 

menentukan kebijakan publik untuk mencapai keberhasilan, sehingga 

melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau orang- orang 

berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan. 

Adapun teori yang digunakan Heri Amalindo dalam 

mengimplementasikan PALI Cemerlang ialah teori komunikasi kebijakan 

publik yaitu suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek 

yang terarah, sehingga dalam program tersebut Heri Amalindo berhasil 

mengimplementasikan Program PALI Cemerlang, dengan dikaitkannya 

dalam teori Komunikasi Kebijakan Publik. Heri Amalindo pun selalu 

membuka diri untuk menerima masukan masukan dari masyarakat, kelompok 

organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan, guna untuk berjalannya 

keserasian masyarakat PALI untuk mencapai program pembangunan skala 

prioritas yaitu pencapaian Program PALI Cemerlang. 



 

 

Hasil dari kepemimpinan Heri Amalindo dalam mengimplementasikan 

PALI Cemerlang yang menjadi program prioritas pasangan Heri Amalindo 

dan Ferdian Lacony, menunjukan keberhasilan dan pencapaian sangat pesat 

sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir (PALI), baik dalam bidang Infrastruktur Jalan, jembatan, 

kesehatan, pendidikan, keamanan dan ekonomi. Semua itu terbukti dalam 

kepemimpinan Heri Amalindo di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

(PALI) dalam hal ini merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan 

daerah baru definitif sejak tahun 2015, artinya PALI baru berumur 5 tahun. 

A. Saran 

 

Dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan masukan dan 

saran kepada kepemimpinan Heri Amalindo dan seluru lapisan masyarakat 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam membangun Program 

PALI Cemerlang, diantaranya: 

1. Mempertahankan dan meningkatkan Program PALI Cemerlang, dan 

mencapai Program tersebut dengan kekompakan dan semangat gotong 

royong dalam membangun PALI. 

2. Keserasian tetap terbangun dengan hubungan pemerintahan ke masyarakat, 

kelompok organisasi dan partai politik guna percepatan program 

pembangunan dan bantuan penyaluran program dari pemerintah pusat 

maupun provinsi. 

3. Mewujudkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi 

daerah sentra ekonomi di Sumatera Selatan dengan di dukungnya daerah 



 

 

PALI merupakan daerah yang berada di tengah 5 Kabupaten Kota yaitu: 

Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, dan kota 

Prabumulih. 

4. Merangkul, melibatkan dan mensupport generasi muda dalam melaksanakan 

program program yang berhubungan dengan generasi muda, sehingga 

pemuda PALI mampu bersaing di luar daerah dan menjadi harapan baik bagi 

masyarakat PALI untuk melanjutkan estafet kepemimpinan PALI yang akan 

datang. 

 


