
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru maupun bagi masyarakat di Kota Pekanbaru 

khususnya.  

Setelah melakukan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya tentang Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota 

Pekanbaru dalam meraih piala adipura, sebagai hasil dari penelitian maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis 

menggunakan indikator yang bersumber dari Peraturan Menteri Lingkunga Hidup 

nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Upaya 

yang dilakukan dalam meraih piala adipura di kota Pekanbaru yaitu dengan 

membuat program seperti Bank sampah, Lubang biopori, Daur ulang, Proklim, 

pembersihan dan pemantauan kualitas air sungai, Kamis Bersih Tanpa Polusi 

(Kasih Papa), Uji Emisi, dan Pemantauan Kualitas Udara. 

Namun dari program-program yang dibuat oleh dinas lingkungan hidup 

dan kebersihan kota pekanbaru ada beberapa yang tidak berjalan dengan 

maksimal. Upaya dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dalam 

meraih piala adipura dapat dikatakan belum baik, dikarenakan masih 

ditemukannya kelemahan pengawasan serta partisipasi pegawai dalam 
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melaksanakan upaya dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru, 

serta masih terdapat tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran terjadi.  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru meraih piala 

adipura dalam mengelola kebersihan kota pekanbaru menghadapi beberapa 

kendala yaitu masih minimnya tenaga terampil pada masing-masing bidang, 

sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan belum terlaksana secara optimal, 

hambatan pengelolaan pengananan sampah mengenai sarana dan prasarana rata-

rata armada yang dimilki oleh bidang-bidang telah berusia lebih dari lima tahun 

sehingga tidak bisa beroperasi secara optimal dan masih kurangnya armada yang 

tersedia, kurangnya koordinasi antar SKPD terkait, kecamatan sekota pekanbaru 

tentang kebersihan, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan 

partisipasi yang masih kurang.  

Selain dari kendala diatas penyebab kota pekanbaru gagal meraih piala 

adipura pada tahun 2015 dikarenakan adanya perubahan kriteria yang ditetapkan 

oleh kementerian lingkungan hidup yang mana kota pekanbaru tidak mencapai 

bobot penilaian yang telah di tetapkan. Untuk di tahun 2016 dinas kebersihan dan 

pertamanan kota pekanbaru yang kini telah berubah nama menjadi dinas 

lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru melakukan kerja sama dengan 

pihak ketiga yaitu PT. MIG untuk penanganan masalah persampahan. Dalam 

melakukan kerja sama tersebut ternyata PT. MIG tidak mampu menangani 

permasalahan sampah di kota pekanbaru karena kekurangan armada, selain itu 

juga PT. MIG tidak membayar upah buruh yang kemudian menyebabkan buruh 

mogok bekerja. Akhirnya walikota pekanbaru menyerahkan permasalahan sampah 



 109 

yang ada di kota pekanbaru seluruhnya kepada dinas lingkungan hidup dan 

kebersihan kota pekanbaru. 

 

6.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kota Pekanbaru meningkatkan kinerjanya dalam 

memperbaiki pengelolaan penanganan sampah dan untuk selalu 

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kebersihan 

lingkungan serta juga mengetahui tentang piala adipura. 

2. Adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak membuang 

sampah pada waktu yang telah ditentukan atau kepada masyarakat yang 

merusak lingkungan. 

3. Diharapkan kepada masyarakat kota pekanbaru ikut serta berpartisipasi 

dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah agar terciptanya lingkungan yang 

bersih, sehat dan indah sesuai apa yang diinginkan. 

 
 


