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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi pengawasan Dinas 

Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit 

di Kabupaten Pelalawan maka dapat di simpulkan : 

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pembuangan 

Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketiga 

indikator yaitu pertama,penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang 

pengawasan, dimana menentukan waktu dan lokasi, pembagian tugas, 

bentuk pengawasan, sarana pendukung, kelengkapan data pendukung  

yang dilakuka Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pelaksanaan 

pengawasan pada PKS di Kabupaten Pelalawan, bahwa kurang optimalnya 

pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari tidak 

sesuainya waktu pengawasan yang seharusnya dilakukan dua kali setahun 

namun hanya dilakuka sekali setahun dan anggota yang melakukan 

pengawasan ke PKS hanya ada empat orang sehingga Dinas Lingkungan 

Hidup merasa kuwalahan dengan banyaknya jumlah PKS yang ada. 

Selanjutnya sarana transportasi yang digunakan seperti mobil double 

garden yang tidak ada di Dinas Lingkungan Hidup, jika ingin 

menggunakan mobil tersebut harus meminjam ke Bagian Umum Sekretarit 

Kabupaten Pelalawan. Kedua, Pembinaan dan Pengawasan dimana 
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melakukan sosialisasi, berita acara hasil pengawasan, pembinaan dan 

pengawasan hasil laporan, pemberian sanksi, laporan masyarakat bahwa 

kurang optimalnya pengawasan yang di lakukan dilihat dari sosialisasi 

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bahwa jarang dilakukan 

sosialisasi terhadap PKS. Padahal sosialisasi sangat di butuhkan oleh PKS, 

agar PKS tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran aturan.  Dan 

dalam pembinaan dan pengawasan laporan masih ada PKS yang tidak 

menyerahkan laporannya ke Dinas Lingkungan Hidup sehingga Dinas 

tidak mengetahui kegiatan yang di lakukan PKS. Dan yang ketiga 

pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dimana melakukan koordinasi 

pengawasan dengan pihak kehutanan dan penanggulangan bencana juga 

dengan perkebunan, tetapi Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan 

koordinasi dengan pihak lain.  Serta melakukan evaluasi pelaporan tugas 

pengawasan. 

2. Faktor penghambat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam 

Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten 

Pelalawan yaitu : 

a. Dalam melaksanakan instansi pengawas terhadap pembuangan limbah 

pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan mengalami keterbatasan 

fasilitas pendukung atau kendaraan, baik secara kuantitas maupun 

kualitas, sehingga kelancaran aktifitas fungsi pengawasan menjadi tidak 

lancar dan kurang maksimal. 

b. Keterbatasan kualitas SDM yang ada pada internal instansi, artinya 

kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pegawai Dinas 
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Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan masih lemah, sehingga 

pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya 

berjalan secara efektif dan efesien. 

c. Kondisi lokasi PKS di Kabupaten Pelalawan yang jauh dari kartor 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Lokasinya 

bervariasi ada yang jauh dan ada juga yang dekat. Demikian juga 

dengan kondisi akses jalan menuju PKS ada yang jalannya keras 

namun ada juga yang berlumpur. Apalagi ketika musim hujan 

kadang ada yang banjir sehingga tidak bisa dilalui, tentu saja hal 

ini menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan. 

d. Dana dan anggaran berperan penting demi kelancaran proses 

pengawasan agar tercapainya tujuan dan berjalan dengan 

maksimal. Dalam hal ini dana dan anggaran dalam pelaksanaan 

pengawasan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu dari 

anggaran APBD. Namun tidak semua pengawasan yang dilakukan 

Dinas Lingkungan Hidup ada dananya melainkan hanya sekitar 

80% selebihnya tidak dibayar. Hal inilah yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan pengawasan. 

6.2 Saran 

 Dari hasilpenelitiandankesimpulansebelumnya, penulismemberikan saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pelalawan serta Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten pelalawan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Diharapkan kedepannya Dinas Lingkungan Hidup perlu menambah 

jumlah pegawai dibidang pengawasan, baikkualitas maupun kuantitas. 

Dan juga menambah pejabat fungsional atau pejabat pengawas yang 

telah memiliki pelatihan dan sertifikat pengawasan. Dan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mengajukan usul tambahan 

biaya dan jumlah transportasi pendukung pengawasan. 

2. Perlunya perhatian dan pengawasan yang lebih maksimal dari kepala 

Dinas terhadap pegawai khususnya di Bidang Pengawasan sehingga 

pegawai bisa bekarja semaksimal mungkin. 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dapat menegaskan 

kepada perusahaan agar taat peraturan dan memberikan laporan rutin 

ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Dinas Lingkungan 

Hidup agar menindak tegas perusahaan yang tidak taat peraturan. 

4. Pabrik Kelapa Sawit diharapkan lebih taat pada peraturan lingkungan 

hidup agar kerusakan lingkungan 

5. Diharapkan kedepannya Pabrik Kelapa sawit perlu lebih 

memperhatikan pembuangan limbah cair agar tidak terjadi penemaran 

lingkungan. 

 


