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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa berdasarkan penjelasan dan pemaparan materi dan hasil observasi 

diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai dasar dalam menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 

1. Bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya pembalakan liar di Kota 

Batam adalah faktor ekonomi, peningkatan kebutuhan atas kayu di Kota 

Batam, kurangnya edukasi kepada masyarakat, kurangnya areal tanah, 

kurangnya Sarana, Prasaran dan Budgeting, serta kurangnya inisiatif dari 

masyarakat dalam membantu memerangi kejahatan pembalakan liar di 

Kota Batam yang mempengaruhi munculnya pembalakan liar. 

2. Bahwa terhadap berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa 

terhadap kasus yang muncul dalam 6 tahun yakni mulai dari tahun 2016 

hingga 2019 terkait dengan kejahatan pembalakan liar di Kota Batam 

mengalami penurunan, bahwa maraknya kejahatan pembalakan liar terjadi 

pada tahun 2015 dengan total 10 (sepuluh) kasus dan sejak itu mengalami 

penurunan hingga pada tahun 2019 tidak terdapat kasus kejahatan 

pembalakan liar di Kota Batam, Bahwa penurunan jumlah kasus antara 

tahun 2016-2019 terjadi akibat berkurangnya hasil hutan kayu yang siap 

panen akibat dari kegiatan kejahatan pembalakan liar pada tahun 

sebelumnya khususnya pada tahun 2015, selain itu penurunan juga akibat 

adanya program dari Dinas Kehutan yang ditujukan untuk melakukan 

pengetatan pengawasan atas kawasan hutan di Kota Batam. 

 

B. Keterbatasan 

Bahwa selama penyusunan laporan skripsi, peneliti menemukan beberapa 

kendala serta keterbatasan, yaitu sebgai berikut ini : 

1. Keterbatasan waktu, bahwa metode penelitian atas skripsi ini adalah 

empiris, dimana perlu dilakukannya pengumpulan data melalui 

wawancara, dan survei kepada instansi terkait dengan judul, sehingga 
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adanya keterbatasan waktu dalam pengumpulan data dan informasi terkait 

dengan judul yang diangkat. 

2. Keterbatasan data dan informasi terkait judul, bahwa data dan informasi 

yang dikumpulkan dalam menjawab rumusan masalah terkait judul yang 

diangkat masih jauh dari kata sempurna hal ini berkaitan dengan data yang 

sukar diperoleh. 

 

C. Rekomendasi. 

Bahwa selama melakukan penelitian atas judul yang diangkat, dengan ini 

peneliti memberikan saran atau rekomendasi. 

1. Dinas Kehutanan Kota Batam. 

a. Bahwa diperlukannya sarana pendukung bagi penegak hukum dalam 

menjalankan hukum yang berlaku, dengan penambahan fasilitias 

seperti truk, dan lainnya yang berhubungan dalam mempermudah 

penegakan Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. 

b. Bahwa diperlukannya penggalakan sosialisasi kepada masyarakat di 

Kota Batam terkait dengan edukasi mengenai Hutan di Kota Batam 

sehingga masyarakat dapat membantu dalam pemberantasan kejahatan 

pembalakan liar di Kota Batam. 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Polresta Barelang. 

a. Memberikan sanksi dan penindakan yang tegas kepada pelaku 

pembalakan liar di Kota Batam demi melindungi seluruh kawasan 

hutan di Kota Batam. 

b. Membantu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya perlindungan hutan demi kelangsungan mahluk hidup dan 

lingkungan di Kota Batam 
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