
BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada

pasal 126 ayat (1) berbunyi : kecamatan dipimpin oleh camat yang pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Dalam pasal 163 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa

pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat

dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan.

3. Berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor 312 Tahun 2008 tentang Tugas

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang diserahkan kepada Kecamatan

(Camat) salah satunya meliputi pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau

(RTH).

4. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang

keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk

mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia.

5. Agama Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar

kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak

akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya, yang



dijelaskan dalam QS. Al-A’raf Ayat 56-58, serta dalam Hadist Rasulullah SAW

yang diriwayatkan oleh Tirmizi.

6. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta koordinasi (pembagian kerja)

dengan instansi terkait sangat diperlukan oleh Camat. Dengan kata lain Camat

merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam mewujudkan kesehatan

lingkungan di wilayah Kecamatan. Camat dituntut kemampuannya dalam

mengendalikan dan menciptakan wilayah yang sehat lingkungannya sehingga

pelaksanaan pembangunan diwilayahnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

7. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi, dapat diketahui bahwa fungsi Camat dalam pembinaan kesehatan

lingkungan belum maksimal, ini terlihat pada beberapa tabel yang terdapat pada bab

V, menurut jawaban dari responden masyarakat Kecamatan Benai Kabupaten

Kuantan Singingi dan dari hasil observasi atau pengamatan langsung penulis

dilapangan.

VI.2. Saran



Adapun saran dari penulis mengenai fungsi Camat dalam pembinaan kesehatan

lingkungan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Camat Benai agar lebih fokus menjalankan fungsinya

khususnya dalam bidang pembinaan kesehatan lingkungan di Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan UU dan Keputusan Bupati Kuantan

Singingi, karena dengan lingkungan yang sehat dan bersih pembangunan yang

dilaksanakan diwilayah kekuasaannya bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

2. Diharapkan kepada Camat Benai agar dapat mengeluarklan kebijakan-kebijakan

mengenai masalah lingkungan agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan

bersih sehingga masyarakat merasa nyaman untuk tinggal di daerah tersebut.

3. Kepada masyarakat juga diharapkan untuk turut andil dalam menciptakan

lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman.

4. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang

tempat seperti ke sungai Batang Kuantan atau membuang sampah dilahan-lahan

yang kosong sebab hal tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan

menimbulkan berbagai macam penyakit.


