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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat lepas dari

Sumber daya alam, selain itu setiap orang berhak untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28 H UUD

1945 karena lingkungan merupakan dasar bagi masyarakat dalam

setiap kegiatannya. Peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai

upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan baik dari pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup. Bentuk peran serta masyarakat salah

satunya adalah melalui organisasi di bidang lingkungan hidup dimana

masyarakat bergerak secara langsung untuk membenahi kerusakan

dan/atau kekurangan yang ada di lingkungan sekitarnya sesuai dalam

Pasal 70 UUPPLH.

2. Kegiatan dan/atau usaha merupakan landasan bagi masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Di sisi lain, dari kegiatan

dan/atau usaha tersebut memiliki kekurangan dimana lingkungan

akhirnya mengalami kekurangan dan/atau kerusakan. Hukum

lingkungan muncul untuk mengatasi masalah tersebut dan masyarakat

dapat berperan serta baik dalam pembentukan peraturan Perundang-

undangan yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011, penerbitan keputusan di bidang lingkungan yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dan Penegakan di
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Bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Nomor 09 Tahun 2010.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah

sebagai berikut:

1. Dibutuhkan banyak program-program di Bidang Lingkungan yang dapat

memancing masyarakat terutama untuk anak-anak dan masyarakat

ekonomi keatas guna memberikan kesadaran pada masyarakat akan

pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi

lingkungan hidup juga perlu untuk menunjukkan dirinya kepada

masyarakat karena masih banyak orang yang belum mengenal organisasi-

organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

2. Mempertegas Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan

peran serta masyarakat. Di jaman yang modern ini, lingkungan hidup

semakin memburuk karena adanya oknum-oknum yang tidak

mempedulikan lingkungan hidup karena ingin mendapatkan keuntungan

sebesar-besarnya.
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