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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjabaran skripsi diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

dibawah ini: 

1. Prakarsa 

Bahwa sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masyarakat 

Kelurahan Gunung Anyar Tengah menjadi semangat untuk mengelola 

lingkungan, dianataranya adalah karena faktor manusianya sendiri yang 

memang senang akan kebersihan lingkungannya dan faktor alam karena 

pada dasarnya mereka menyadari akan dampak limbah Industri terhadap 

lingkungan mereka, sehingga kebanyakan penduduknya yang tinggal 

disana tidak menyerah untuk selalu melakukan perbaikan dan pengelolaan 

lingkungannya, apalagi dari beberapa pihak yang ikut membantu 

mengembangkan kelurahan Gunung Anyar serta  pihak pabrik maupun 

pihak instansi kelurahan sendiri memberikan sebuah nilai tawar kepada 

masyarakat kelurahan ini. Juga adanya  kemampuan ketarampilan yang 

dimilki oleh penduduk daerah tersebut sehingga pera pemudapun ikut 

melakukan sesuatu yang dapat memajukan daerah Gunung Anyar. 

Tingkat partisipasi dalam masalah kehidupan sosial, warga 

Kelurahan Gunung Anyar Tengah termasuk memiliki partisipasi cukup 

tinggi, selain itu juga tidak adanya kehidupan individualis,  hal ini dapat 
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diketahui saat warga disana  mengedepankan kepentingan bersama sepe rti 

kerja bakti yang dilakukan satu bulan sekali atas instruksi ketua RT 

masing-masing 

2. Perubahan 

Wujud yang dibangun atas kebersamaan itu menghasilkan sesuatu 

yang positif. Penduduk Kelurahan Gunung Anyar merasakan betul dari 

berbagai usaha yang selama ini ia lakukan, yaitu lingkungan yang tidak 

kumuh dan lagi rawan banjir. 

Jadi meskipun kehidupan warga Gunung Anyar sangat dekat 

dengan kawasan pembuangan limbah industri, namun hal itu tidak 

menyurutkan untuk saling membantu antara sesama manusia selagi masih 

bisa. Kompetisi antar RW seperti Agustusan tidak menjadi penghalang 

untuk tetap berpartipasipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan 

walaupun mereka mempunyai pekerjaan masing-masing, namun mengenai 

soal kehidupan sosial mereka tetap meluangkan waktu untuk 

berpartisipasi. Hal ini dirasakan disaat mereka saling bekerja sama dalam 

mengelola lingkungan. 
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B. Saran 

1.  Penulis mengharapkan ada peneliti lain tentang segala aspek yang 

berkenaan dengan pengelolaan lingkungan yang trejadi pada masyarakat 

pinggiran kota. 

2.  Agar segera dibuatkan peraturan daerah yang menata kawasan industri 

berdasarkan peruntukannya dan secara konsisten melaksanakan 

peruntukan tersebut, disertai pengawasan yang ketat oleh instansi yang 

berwenang.  

3.  Perlu dikembangkan sistem peringatan dini bila terjadi kondisi penurunan 

kualitas air yang membahayakan kesehatan masyarakat dikawasan sungai 

dan pabrik. 

4.  Mengawasi pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan di 

kawasan sungai Gunung Anyar Tengah demi kelangsungan ketersediaan 

dan kebutuhan sumberdaya air. 


