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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil 

wawancara dan survey di lapangan yang berkaitan dengan rumusan 

masalah pada skripsi ini, maka kesimpulan dari penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Perawatan pohon pelindung berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan 

Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota yang berisi 

Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, Pengembangan, 

Pengawasan, dan Pengendalian sudah dan masih terus 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, meskipun masih ada beberapa hambatan yang 

muncul.  

2. Hambatan yang muncul dalam perawatan pohon pelindung 

bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : 

a. Kurangnya alat yang disediakan untuk perawatan pohon-

pohon pelindung yang ada di hutan kota serta akses untuk 

alat-alat berat juga masih belum dapat dipenuhi agar dapat 

diakses ke dalam hutan kota. 
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b. Kurangnya Sumber Daya Manusia berpengalaman dalam 

melakukan kegiatan memotong dahan pohon yang memiliki 

resiko cukup tinggi karena harus mengangkat alat gergaji 

mesin yang dirasa berat di ketinggian. 

c. Kurangnya kesadaran pengunjung hutan kota dalam 

melestarikan pohon pelindung dan kegunaan serta fungsi 

hutan kota. 

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman untuk mengatasi hambatan yang ada dalam 

pelaksanaan perawatan pohon pelindung yang ada di hutan kota 

: 

a. Akibat kekurangan alat serta akses jalan, DISPERKIM 

mengatasinya dengan cara manual, yaitu dengan 

menggunakan tangga untuk sampai di atas pohon dan 

gergaji mesin seadanya untuk memotong dahan pohon yang 

harus dipotong. 

b. Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dirasa kurang, 

sehingga pihak dari dinas tidak jarang menggunakan jasa 

dari luar dinas untuk memotong dahan pohon yang tinggi 

yang sudah berpengalaman. 

c. Kurangnya kesadaran dari para pengunjung membuat 

DISPERKIM harus bertindak tegas, dengan memasang 

lampu penerangan di setiap hutan kota dan adanya 

pengawasan keliling setiap harinya, diharapkan pengunjung 
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dapat melestarikan pohon pelindung dan menjunjung tinggi 

kegunaan serta fungsi dari hutan kota. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang penulis dapatkan, 

adapun saran yang penulis dapat sampaikan dalam skripsi ini. Berikut 

saran dari penulis: 

1. Bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Malang 

a. Untuk lebih selektif dalam pemilihan hutan kota yang akan 

direvitalisasi. Menurut peneliti hutan kota yang 

direvitalisasi harus ada kesepakatan antara pemerintah 

dengan warga sekitar, karena jika tidak adanya kesepakatan 

dengan warga sekitar maka akan terjadi masalah 

dikemudian hari, dan juga untuk mencegah kejahatan yang 

dilakukan oleh warga sekitar yang ditujukan pada hutan 

kota. 

b. Untuk lebih intensif dan tegas apabila terjadinya 

penyalahgunaan hutan kota atau perbuatan merusak papan 

nama pohon seperti di hutan kota malabar, jika perlu 

diberikan sanksi berupa denda atau hukuman langsung. 

c. Menambah pendanaan untuk tenaga kerja kontrak dan 

memberikan bimbingan agar semakin bertambahnya tenaga 

kerja yang berpengalaman yang dimiliki oleh Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. 
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d. Menambah alat yang cukup untuk perawatan pohon 

pelindung khususnya yang terdapata di hutan kota malang. 

e. Jika memungkinkan memberikan akses jalan, sehingga alat 

berat yang akan digunakan untuk pemotongan dahan dapat 

masuk ke dalam hutan kota. 

 


