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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran pengawasan Dinas 

Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air di Kabupaten Siak, maka 

peneliti menarik kesimpulan bahwa : 

1. Pengawasan pencemaran dilakukan untuk meminimalisir pencemaran 

yang dilakukan oleh industri, pencemaran yang dilakukan pihak industri 

bermacam-macam seperti pencemaran udara, pencemaran air, 

pencemaran tanah, dan pencemaran air laut. Fungsi dari Dinas 

Lingkungan Hidup adalah mengawasi setiap kegiatan dari industri baik 

dari kegiatan produksi maupun dari limbah yang dihasilkan. Dinas 

Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan cara turun kelapangan 

secara langsung memantau setiap kegiatan dari industri untuk 

memastikan tidak terjadinya pencemaran yang membahayakan 

masyarakat sekitar dan menegur apabila pihak industri terbukti 

melakukan pencemaran dengan cara pemberian sanksi yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Hambatan dalam melakukan pengawasan pencemaran air oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yaitu : 

1.  Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk 

melakukan pengawasan pencemaran lingkungan keseluruh kegiatan 

usaha yang ada di kabupaten siak. 
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2. Keterbatasan tenaga teknis yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup 

Siak. 

3. Kurangnya kendaraan dinas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup 

dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan yang 

menghambat kegiatan pengawasan pencemaran lingkungan di 

kabupaten siak.. 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas maka 

peneliti akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang 

kiranya bisa ditanggapi untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi 

pelaksana pengawasan pencemaran air sebagai berikut : 

1. Kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Siak, lebih di tingkatkan lagi 

dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pencemaran air di 

kabupaten siak. 

2. Dalam hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Siak, peneliti 

mempunyai beberapa saran atau tanggapan untuk dipertimbangkan dalam 

pelaksanaan pengeawasan yaitu : 

1. Kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Siak harus mempersiapkan 

anggaran yang jelas untuk melakukan pengawasan pencemaran 

lingkungan di kabupaten siak agar pelaksanaan pengawasan bisa 

dilakukan secara maksimal. 
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2. Kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Siak untuk menambah 

tenaga teknis yang dimilki dinas agar kegiatan pengawasan 

pencemaran air lebih optimal. 

3. Untuk kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan 

pengawasan pencemaran air di kabupaten siak. 

 

 


