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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari keseluruhan jawaban informan penelitian dan data pendukung 

lainnya dapat diketahui bahwa Analisis Pengawasan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap 

Limbah Industri Sagu di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

masih kurang optimal. Untuk lebih memahami bisa dilihat dari kesimpulan 

dibawah ini: 

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, 

pemantauan, penanggulangan dan pembinaan. DLHK melakukan 

sosialisasikan kepada pemilik kilang sagu, namun hal ini belum 

terlaksana dengan maksimal dikarenakan akses jalan yang belum 

memadai, karena jauhnya jarak kilang sagu yang askes angkutan juga 

sulit. Sehingga pelaksanaan sosialisasi kurang berjalan dengan 

optimal. untuk melakukan sosialiasi Dinas Lingkungan Hidup 

memberikan pemberitahuan panggilan kepada pemilik kilang sagu 

untuk datang ke Kabupaten untuk mengikuti sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. kurang tegasnya dalam 

memberikan sanksi juga membuat masyarakat terus menerus 

melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kurang mengetahuinya 
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masyarakat dalam cara melakukan pelaporan ke Pemeritah Daerah 

juga menjadi penyebab berlanjutnya pencemaran. 

2. Dalam melakasanakan fungsi pengawas terhadap pembuangan limbah 

yang mencemari Lingkungan, terdapat penghambat Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang mengalami keterbatasan pendukung atau 

labor. Sehigga kelancaran aktifitas menjadi kurang maksimal dan 

Kondisi keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas 

Ligkungan Hidup dan Kehutanan. Kecakapan dan propisoanlisme 

yang dimiliki oleh pengawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

masih lemah, sehingga melaksanakan fungsi pengawasan dapat 

dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efesien. 

Lokasi industri Sagu yang jauh dari DLHK dan ditambah dengan 

besarnya pengeluaran dana untuk melakukan pembiayan pengawasan 

menjadi kendala bagi Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan dalam 

melakukan pengawasan. Sehingga tentu saja hal ini menjadi 

penghambat pelaksanaan pengawasan  

6.2 Saran 

1. Diharapkan Pemeritah Daerah dapat lebih memperhatikan 

pengawasan terhadap limbah industri, dengan melakukan sosialiasi 

yang lebih kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengerti 

bagaimana melapor jika melihat ada pelanggaran yang terjadi. 
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2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerjasama baik dengan 

pemilik kilang sagu maupun masyarakat untuk bersama-sama 

mengatasi permasalahan pelanggaran limbah sagu ini 

3. Diharapkan kedepannya permasalahan limbah sagu dapat 

terselesaikan dengan optimal, dengan penambahan anggaran 

pendapatan daerah sehingga akses jalan dapat diperbaiki sehingga 

akan memudahkan untuk melakukan sosialisasi. 

 


