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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai analisis kinerja 

Pegawai Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap 

pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari 5 indikator dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bidang pengelolaan sampah 

Kota Pekanbaru bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru cukup baik 

karena petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjalankan tugasnya 

sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bidang pengelolaan sampah 

Kota Pekanbaru. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) sudah mentaati semua peraturan yang ada di Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan sudah disepakati bersama, jika petugas 

kebersihan tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan bidang pengelolaan sampah akan 

diberi sanksi yaitu teguran lisan dan teguran tertulis seperti surat 

peringatan dan surat pemberhentian dan sanksi ini sudah diterapkan 

kepada petugas kebersihan yang menjalankan tugasnya tidak sesuai 
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dengan Standar Operasional Prosedur. Bidang pengelolaan sampah 

membentuk pengawas yang berstatus PNS untuk mengawasi langsung  

petugas mandor lapangan dan mandor lapangan sendiri sebagai pengawas 

yang berstatus non PNS untuk mengawasi dan memonitoring petugas 

kebersihan dalam pengangkutan sampah.  

Tetapi sebaliknya masyarakat berpendapat bahwa kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum baik , 

masyarakat menilai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak tepat 

waktu dalam pengangkutan sampah dan membuat sampah semakin 

menumpuk. Pada dasarnya permasalahan tersebut disebabkan karna 

kelalaian dari masyarakat yang tidak membuang sampah sesuai dengan 

jam yang sudah ditetapkan yaitu dari jam 19.00 WIB sampai jam 07.00 

WIB pagi dan LPM RW itu sendiri. 

2. Hambatan-hambatan dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah di 

Kota Pekanbaru 

1. Kurangnya armada pengangkutan sampah, 

2. Minimnya jumlah pekerja kebersihan atau petugas harian lepas 

(PHL), 

3. Kurangnya kepedulian LPM RW dalam penanganan sampah, 

4. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Pekanbaru. 
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6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar lebih 

memperhatikan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, dan lebih 

ditingkatkan kinerja nya terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. 

2.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru 

seharusnya melakukan sosialisasi ke masyarakat dan LPM RW lebih 

diperbanyak agar masyarakat tidak lupa jam pembuangan sampah yang 

sudah ditetapkan dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan 

masyarakat. 

3. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan kesadaran nya untuk tertib 

dalam membuang sampah setiap harinya, buanglah sampah sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu jam 19.00 WIB sampai 

pukul 06.00 WIB shubuh agar Kota Pekanbaru tetap bersih, aman, dan 

tentram dari sampah dan Kota Pekanbaru bisa meraih kembali Piala 

Adipura dari Presiden RI. Dengan kesadaran masyarakat untuk tertib 

membuang sampah pada jamnya sudah membantu Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan sampah di Kota 

Pekanbaru. 

 


