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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat dan masyarakat peduli api Kecamatan Tebing Tinggi Timur 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 Adapun hasil dari peneliti sajikan antara lain sebagai berikut:  

1. Partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di 

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, ada 

beberapa aspek yang dijadikan pengukur partisipasi masyarakat dalam 

penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aspek yang pertama adalah 

melakukan pencegahan berdasarkan hasil analisa penulis dari temuan 

dilapangan, melakukan pencegahan ada tiga cara yaitu meberikan informasi, 

pengawasan/ patroli dan konsultasi dapat dikatagorikan kurang baik, belum 

dilaksanakan sebagaimana semestinya. Kemudian yang kedua adalah 

melakukan pemadaman  berdasarkan hasil temuan kemudian analisa penulis 

dilapangan sudah dikatakan baik. aspek yang ketiga yaitu panaganan pasca 

kebakaran hutan dan lahan sudah di kategorikan baik, dapat dibuktikan sudah 

adanya pihak MPA melakukan monitoring dan evalusi ke daerah kebakaran. 

2.  Faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam 

penaganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur 
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Kabupaten Kepulauan Meranti yang peneliti temui adalah aspek pengetahuan 

dan keahlian, kemudian pekerjaan masyarakat, dana operasional dan sarana 

dan prasarana, hal tersebut yang menjadi faktor penghambat partisipasi 

masyarakat. 

6.2 Saran 

  Ada beberapa aspek pelaksaan kelembagaan yang masih belum berjalan 

dengan baik, maka dalam ini peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Pembentukan dan menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti (BPBD), karena peran BPBD dalam 

penaggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat dibutuhkan. 

2. Sebagai anggota masyarakat peduli api agar hendaknya lebih 

mengfokuskan pengawasan pada wilayah  yang rawan terjadi kebakaran 

hutan dan lahan , karena untuk saat ini wilayah hutan dan lahan merupakan 

asset daerah yang berharga, jadikan ini sebagai sumber pendapatan warga 

daerah, bukan sumber pendapatan kelompok. kemudian untuk seluruh 

masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Timur agar peduli dengan 

lingkungan kita karena oksigen yang kita hirup itu diperoleh dari pohon 

dan tumbuh-tumbuhan, jika pepohonan sudah tidak ada akan berdapak 

pada berkurangnya kapasitas persedian oksigen bagi kita. Kemudian untuk 

perusahaan besar maupun kecil swasta yang ada di kecamatan tebing 

tinggi timur hendaknya selalu mengindahkan peraturan yang telah dibuat 

oleh pemerintah, agar tercapainya sinergisitas yang baik antar instansi 

pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.  


