
123 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas kehutanan Provinsi Riau 

khususnya pada KPHP Minas Tahura. 

6.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Peran Dinas 

Kehutanan Dalam Mengawasi Kawasan Konservasi Tahura Sultan Syarif Hasyim 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Kehutanan 

Provinsi Riau dalam Mengawasi Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya 

Sultan Syarif Hasyim Riau dalam sub indikator dari indikator patroli 

pengamanan dapat dikatakan “Sedang” atau kurang optimal dengan (mean 

= 3,59). Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan 

setuju bahwa penempatan personil patroli dalam kawasan Tahura belum 

sesuai dengan kompetensi personil. Namun hal tersebut dijelaskan pihak 

key informan bahwa dalam kegiatan patroli pengamanan tersebut dibantu 

oleh tim dari bidang perlindungan kawasan Tahura yang sudah terlatih. 

berdasarkan observasi penelitian kegiatan patroli belum mampu mencegah 

terjadinya pelanggaran dalam kawasan Tahura terbukti masih banyaknya 

kasus pelanggaran yang terjadi dalam kawasan Tahura, dan masalah 
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kekurangan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan suatu 

kegiatan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan 

menghambat pelaksanaan suatu kegiatan. 

2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Kehutanan dalam 

Mengawasi Tahura SSH dalam sub indikator dari indikator operasi 

gabungan dapat dikatakan “ Tinggi” dengan (mean = 3,93). Hal ini dapat 

dilihat dari pernyataan dan penjelasan pihak key informan yang 

menyatakan bahwa penegakan hukum dalam kawasan Tahura sudah 

dilakukan akan tetapi dalam prosesnya harus di dukung oleh pihak 

kepolisian dan pengadilan dalam memutuskan perkara tindak pidana 

dalam kawasan Tahura agar proses penegakan hukum dalam kawasan 

Tahura dapat berjalan dengan lebih maksimal dikarenakan proses hukum 

dalam kawasan Tahura tidaklah berawal dan berakhir pada Dinas 

Kehutanan saja, instansi terkait harus mempunyai gerak yang sama agar 

proses hukum dalam kawasan dapat berjalan dengan cepat. Meskipun 

demikian kegiatan operasi gabungan tidak sepenuhnya dapat memberika 

efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran, karena 

beberapa masyarakat tetap melakukan pelanggaran walaupun sudah 

mendapatkan sanksi sebelumnya. 

3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Kehutanan dalam 

Mengawasi Tahura SSH dalam sub indikator dari indikator sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar Tahura dapat dikatakan “Tinggi” atau telah 

optimal dilakukan dengan (mean = 4,02). Hal ini dapat kita lihat dari 
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kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tahura yang dilakukan 

pihak Dinas Kehutanan Provinsi dapat mengurangi jumlah perambah yang 

ada dalam kawasan Tahura. Meskipun demikian dalam kegiatan sosialisasi 

tidak semua masyarakat dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi, hal 

tersebut menyebabkan tidak meratanya pemahaman tentang pentingnya 

melestarikan kawasan hutan kepada masyarakat, dan walaupun sudah 

diberikan sosialisasi sebelumnya masyarakat tetap juga melakukan 

pelanggaran dalam kawasan Tahura. 

4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Kehutanan dalam 

Mengawasi Tahura SSH dalam sub indikator dari indikator pemasangan 

papan peringatan/larangan dalam kawasan Tahura dapat dikatakan 

“Tinggi” dengan (mean = 3,94). Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

responden dan penjelasan pihak key informan bahwa dalam pemasangan 

papan peringatan/larangan yang dipasang dalam kawasan Tahura sudah 

diberikan pengetahuan hukum didalamnya tujuannya agar masyarakat 

mengetahui hukum kehutanan yang ada dalam kawasan, selain dijelaskan 

pada papan peringatan/larangan pengetahuan hukum juga sudah dijelaskan 

pada kegiatan sosialisasi pada masyarakat sekitar tahura, akan tetapi 

kurangnya jumlah pemasangan papan peringatan dalam kawasan menjadi 

salah satu penyebab kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang  

hukum yang ada dalam kawasan Tahura. Hal di atas diperkuat oleh 

pernyataan bapak Ahli Hasan selaku masyarakat sekitar Tahura. Meskipun 

demikian walaupun kawasan sudah dipasangi papan peringatan dan 



126 
 

larangan masyarakat masih tetap melakukan pelanggaran dalam kawasan 

Tahura, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakan dalam menjaga 

kelestarian kawasan hutan. 

5. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari keempat variabel, dapat diketahui 

bahwa Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam Mengawasi Tahura 

Sultan Syarif Hasyim Riau secara umum masuk dalam kategori “Tinggi”, 

dimana terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada sosialisasi kepada 

masyarakat sekitar Tahura dengan (mean = 4,02) dan dengan nilai standar 

deviasi (SD = 0,84) dan masuk dalam kategori “Tinggi”, sedangkan yang 

memiliki nilai mean yang paling rendah adalah pada kegiatan patroli 

penganaman dengan (mean = 3,59) dengan nilai standar deviasi (SD = 

1,11) yang masuk dalam kategori “Sedang” atau kurang optimal. 

6. Kendala yang dihadapi Dinas kehutanan Provinsi Riau dalam menjalankan 

perannya dalam mengawasi kawasan tahura adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat yang telah melakukan pelanggaran, mereka seolah-olah 

menyepelekan peringatan yang diberikan oleh pihak Dinas Kehutanan 

Provinsi Riau. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak memiliki 

efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam kawasan 

Tahura karena penyelesaian hukum terhadap pelanggar dalam kawasan 

Tahura berjalan lambat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi 

masyarakat (pelaku). Keterbatasan dana/anggaran yang dimiliki oleh pihak 

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, terbatasnya sarana dan prasarana, 

kurangnya personil, sehingga mengakibatkan Dinas Kehutanan Provinsi 
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Riau tidak dapat mencukupi kebutuhan yang dapat menunjang kelancaran 

kegiatan pengamanan kawasan Tahura. 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis yang dapat diberikan dari hasil penelitian tentang 

Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam Mengawasi Kawasan Konservasi 

Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan perannya, maka pihak dari dinas Kehutanan Provinsi 

Riau harus membuat sanksi yang tegas dan proses hukum yang lebih baik 

agar dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan 

pelanggaran dalam kawasan Tahura. 

2. Dalam menjalankan perannya sebagai instansi yang memiliki kewenangan 

untuk menanggulangi tindakan pelanggaran dalam kawasan Tahura, maka 

diharapkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk dapat lebih 

memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan dalam kawasan 

Tahura, dan agar pihak Dinas Kehutanan dapat melakukan koordinasi 

dengan baik dengan masyarakat sekitar Tahura dan instansi terkait untuk 

dapat mendukung dalam melestarikan kawasan hutan, sehingga apa yang 

diharapkan dari pengawasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar dapat mengalokasikan 

anggaran kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam melakukan 

kegiatan pengawasan sehingga hasilnya lebih maksimal dalam menjaga 

dan melestarikan kawasan hutan. 


