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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah 

khususnya Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Pekanbaru. 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementas 

Kebijakan Tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Dalam Meningkatkan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Upaya pemerintah dalam Implementasi  kebijakan tentang tata kelola 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Pekanbaru masuk dalam kategori 

Cukup Baik, Hal ini dapat dilihat dari persentase yang berada pada skala 

72,4% pada angka 56% s/d 75%, hal ini didukung oleh wawancara, 

observasi, dan tanggapan respon masyarakat wajib retribusi melalui 

menyebarkan kuesioner. Diantaranya upaya pemerintah Kota Pekanbaru 

melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kebijakan Peraturan 

Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan,  

2. Faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pada Tata Cara Pemungutan 
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Retribusi dan penagihan. Hal tersebut pada kenyataanya masih banyak 

kendala dilapangan. 

3. Kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam pembayaran retribusi 

persampahan/kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan  

masih rendah.  

6.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan 

terhadap Implementasi Kebijakan tentang Tata Kelola Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Kebersihan Kota Pekanbaru, 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, kepada pihak terkait agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik antara lain : 

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan 

harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan retribusi kebersihan 

dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembuatan dan 

perencanaan suatu kebijakan/peraturan yang ditetapkan. 

2. Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan kota Pekanbaru agar lebih selektif 

di dalam menugaskan pihak penagih didalam melakukan pemungutan 

retribusi    kebersihan. 

3. Bisa menerima keluhan serta aspirasi masyarakat didalam 

mengimplementasi kebijakan tentang retribusi. 
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4. Lebih memperbanyak armada penjemputan sampah serta jumlah 

TPS(Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembungan 

Akhir) agar dapat menambung sampah lebih banyak lagi. 

5. Kepada masyarakat agar kesadaran dalam pembayaran retribusi kebersihan 

lebih ditingkatkan. 

6. Kepada masyarakat agar lebih bisa menjaga kebersihan agar tercapai 

lingkungan yang bersih  dengan tidak membuang sampah disembarang 

tempat. 

7. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian yang mendalam terhadap 

objek permasalahn ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


