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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

 

 

PPLH Universitas Riau telah menjalankan kegiatan pokok yang diusung dalam 

rangka program Revitalisasi. Kegiatan revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan peran PPLH UR sebagai bagian yang terintegrasi dengan Universitas 

Riau dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 

bidang Lingkungan Hidup, peningkatan kapasitas dan peran PPLH UR secara 

internal dan eksternal. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Renstra /'Roadmap 

2. Semiloka Perkuat Jejaring Kerjasama 

3. Pengadaan Sarana Pendukung Perkuat Jejaring Kerjasama 

4. Peningkatan Kualitas SDM 

Kegiatan penyusunan renstra dan roadmap telah menghasilkan Rencana 

Strategis dan Roadmap PPLH UR tahun 2011 - 2016. Dalam rentang waktu 

tersebut. rencana strategis dan roadmap dijabarkan dalam program yang 

digolongkan sebagai program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Melalui penyusunan Renstra/roadmap PPLH diharapkan mampu menjadikan PPLH 

Universitas Riau sebagai pusat kegiatan ilmiah di bidang lingkungan hidup 

sekaligus berfungsi sebagai motor penggerak bagi PSL/PPLH lainnya. Kegiatan ini 

juga dinilai berhasil membangun jejaring kerjasama PPLH Universitas Riau dengan 

berbagai pihak yang kompeten. Kualitas SDM telah ditingkatkan melalui kegiatan 

Semiloka/Lokakarva dan Diklat Penilai AMDAL. Selain itu, produktivitas PPLH 

Universitas Riau semakin tergerak dengan didukung sarana dan prasarana yang 

memadai. 

Secara teknikal. program-program di atas sudah terlaksanakan dengan baik. 

Kegiatan tersebut berjalan lancar dan tidak terdapat permasalahan yang berarti, 

Setiap kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah 

ditetapkan. Begitu juga di bidang keuangan tidak terdapat masalah dalam pencairan 

dan penggunaanya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada didalam 

RKAKL APBN-P tahun 2010. 
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Permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan 

revitalisasi PPLH Universitas Riau adalah lebih bersifat konseptual. Seperti yang 

telah diketahui, program yang direalisasikan PPLH Universitas Riau sarat akan 

keterlibatan berbagai pihak seperti pihak internal Universitas Riau maupun pihak 

eksternal dari pemerintahan, institusi dan lembaga masyarakat yang bergerak di 

lingkungan hidup. Kehadiran para pihak yang terlibat tentu saja mewarnai proses 

pelaksanaan program PPLH Universitas Riau mengingat beragamnya iatar 

belakang, dan bidang keahlian yang dimiliki. Kompetensi yang mereka punyai tidak 

dapat diragukan lagi. Oleh karena itu, terjadi kesulitan dalam menyatukan presepsi 

dan konsep terhadap pengolahan lingkungan hidup. Ada berbagai pendapat, saran 

dan kritik yang berbeda-beda dan sering kali berlawanan dan tumpang tindih satu 

sama lain. Seiring pertemuan yang melibatkan pihak- pihak yang berkompeten 

dalam kegiatan ini semakin intens dan diiringi dengan diskusi dan perdebatan 

panjang maka presepsi dan konsep mengenai permasalahan dan solusi di bidang 

lingkungan hidup khususnya yang ada di Provinsi Riau mendapatkan kata sepakat. 

Secara umum, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan telah mencapai 

sasaran. Kerjasama yang baik antar tim didukung dengan persiapan yang matang 

memungkinkan minimalisasi permasalahan yang ada. PPLH Universitas Riau telah 

berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan berupaya 

meminimalisasi permasalahan dan menjalankan solusi vang tepat melalui partisipasi 

aktif dari seluruh yang terlibat. 

Pelaksanaan revitalisasi dan hasil yang telah diperoleh, yakni renstra dan 

roadmap PPLH. peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasaran, diharapkan 

kedepan lebih meningkatkan peran serta Universitas Riau dalam pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Terkahir diharapkan melalui pembangunan jejaring kerjasama 

dapat mendukung terwujudnya Universitas Riau sebagai Universitas Riset 

sebagaimana \isi Universitas Riau. 

 


