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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dinas perkebunan kabupaten indragiri hulu merupakan instansi pemerintahan 

yang bergerak di bidang perkebunan. Pada penelitian ini hanya membahas 

permasalahan di bidang kebakaran lahan dan kebun yang terjadi di kabupaten 

indragiri hulu saja dengan berdasarkan pada tugas pokokdan fungsi dinas 

perkebunan sesuai dengan peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 dan peraturan 

bupati no 13 tahun 2008 dengan membentuk satgas kebakaran lahan dan kebun, 

mendirikan kelomok tani peduli apai, memberikan pembinaan pembukaan lahan 

tanpa bakar, dan melakukan pengawasan terhadap pemberian izin pembukaan 

lahan perkebunan. Walaupun pada saat sekarang ini permasalahan mengenai 

kebakaran lahan bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Perkebunan saja, tetapi 

juga merupakan tanggung jawab Dinas Kehutannan, BPBPKD dan Badan 

Lingkungan Hidup. Peneliti memfokuskan penelitian ini di Dinas Perkebunan 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan sara-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat bagi 

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. 

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Peran Dinas Perkebunan dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan di 

Kabupaten Indragiri Hulu, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator  

atau sebagai alat ukur Peran Dinas Perkebunan Dalam Menanggulangi 

Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu kegiatan 

pembentukan satgas kebakaran lahan dan kebun yang ada di dinas 

perkebunan sudah terlaksana, mendirikan kelompok tani peduli api telah 

terlaksana, melakukan pembinaan pembukaan lahan tanpa bakar telah 

terlaksana, dan melakukan pengawasan terhadap pemberian izin 

pembukaan lahan perkebunan telah terlaksana. Berdasarkan hasil analisa 

penulis dari temuan di lapangan Peran Dinas Perkebunan dalam 

menanggulangi kebakaran lahan dan kebun di kabupaten Indragiri Hulu 

dapat di katakan sudah terlaksana hal ini dapat dinyatakan Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sudah melaksanakan 4 kegiatan 

atau 7 indikator penelitian Berdasarka Peraturan Daerah (PERDA) 

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Peraturan 

Bupati Indragiri Hulu No : 13 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi 

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu serta 3 indikator lainya 

berdasarkan teori peran menurut mintzberg (1983). 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dalam penanganan 

terhadap kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yang peneliti temui 

adalah Lokasi yang jauh dari akses jalan sehingga membuat peroses 

pemadaman menjadi terhambat, Ketidak tersediannya mobil khusus yang 
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bisa digunakan untuk menggangkut alat-alat pemadam kebakaran, Ketidak 

tersedian air pada lokasi yang terjadi kebakaran lahan sehingga 

menyebabkan pemadaman kebakaran lahan sulit dalam melakukan 

pemadaman areal kebakaran lahan, Kurangnya koordinasi antara dinas-

dinas terkait yang bertanggung jawab dalam pencegahan kebakaran lahan 

pada saat melakukan pemadaman api, Kurangnya kesadaran masyarakat 

akan bahaya yang di timbulkan karena membukak lahan dengan cara di 

bakar.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian yang menemukan 

berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. saran tersebut mungkin dapat di jadikan 

masukan bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan 

permasalahan kebakaran lahan dan kebun. Peneliti mencoba memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Supaya lebih maksimal lagi dalam penanganan terhadap kebakaran lahan 

dan kebun di harapkan dinas perkebunan kabupaten indragiri hulu 

melengkapi sarana dan prasarana yang masih belum memadai terkait 

pengadaan mobil khusus yang diperuntukan untuk kegiatan operasional 

penanganan kebakaran lahan dan kebun. 

2. Mensosialisasikan bahwasanya Dinas Perkebunan dalam pembukaan lahan 

perkebunan memfasilitasi alat berat yang bisa digunakan oleh para petani 
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untuk pembukaan lahan tanpa bakar dengan mengajukan permohonan 

terlebih dahulu. 

3. Untuk penelitian selanjutkan penulis sarankan untuk mengkaji koordinasi 

antar instansi yang terkait dengan kebakaran lahan mengingat bahwa pihak 

yang bertanggung jawab pada saat terjadi kebakaran lahan dan kebun 

merupakan tanggung jawab beberapa instansi terkait lainya.  

 


