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Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan 

Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas 

lingkungan hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B ) di Kecamatan Singingi Hilir dan 

untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kuantan 

Singingi dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B ) di Kecamatan Singingi Hilir. Pada penelitian ini indikator yang digunakan 

berdasarkan Peraturan Buapati No 31 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Menyiapkan 

bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan lingkungan hidup, 

Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Melaksanakan penegakan 

hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  

Sejalan dengan tujuan penelitian ini maka, informan dari penelitian ini adalah 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Perusahaan-perusahaan 

di Kecamatan Singingi Hilir, dan Masyarakat. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dengan pendekatan 

kualitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan dan 

sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara 

purposive sampling. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

diketahui bahwa peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan selama ini sudah berjalan namun 

belum menunjukkan hasil yang optimal. Kemuadian kendala-kendala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah keterbatasan jumlah 

anggaran, keterbatasan dumber daya alam yang ada pada internal instansi, dan 

kurangnya fasilitas pendukung atau sarana prasarana seperti kendaraan 

operasional dalam rangka kegiatan pengawasan. 
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