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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian penulis Serta pada Bab Bab sebelumnya maka
dalam Bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran
saran yang bisa diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat bagi pemerintah
daerah khususnya propinsi Riau di dalam melaksanakan analisis tugas Pokok dan
Fungsi Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam propinsi Riau.
Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pelaksanaan Tugas pokok Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam propinsi Riau tahun 2010-2015 pengukuran pemerintah
dalam menagulangi kerusakan hutan. Aspek pertama adalah pencengahan
perusakan hutan,

bedasarkan hasil Analisis penulis dari temuan di

lapangan, aspek yang pertama adalah iventarisasi potensi di Balai Besar
konservasi sumber Daya alam masih berjalan proses iventarisasi potensi,
yang kemudian yang kedua pelaksanaan perlindungan hutan di cagar alam
suaka margasatwa, bedasarkan hasil Temuan kemudian, karena Analisis
pemerintah dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hutan di cagar alam
Betugas pokok fungsi Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam belum
berjalan dengan sebagaimana semestinya. Kemudian yang ketiga aspek
pengedalian kebakaran hutan di dalam kawasan pengelolaan Taman wisata
alam dan Taman buruh belum maksimal melakukan pengedalian kebakaran
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hutan di Taman Buruh sudah dilaksanakan dan belum berjalan dengan baik.
Kemudian aspek pengelolaan jenis Tumbuhan dan satwa liar.
6.2 Saran
Dari hasil penelitian tentang Analisis Tugas pokok dan fungsi Balai Besar
Konservasi Sumberdaya alam Propinsi Riau terdapat saran sebagai berikut:
1. Untuk menganalisa pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Balai Besar
konservasi Sumber Daya alam tentang kebakaran hutan di propinsi Riau
dalam penangulangan perlindung hutan supaya berjalan dengan baik.
2. Melaksanakan pengelolaan jenis Tumbuhan satwa liar di dalam kawasan
konservasi sumber daya alam supaya meningakat.
3. Melakukan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Balai Besar konservasi
dengan yayasan WWF dan PT. Pln Batam Sumber Daya Alam untuk
meningkatkan lagi kerjasamanya.
4. Sebagai pemerintah daerah agar hendaknya lebih memfokuskan Analisa
Tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam propinsi Riau.

