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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga

dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya

perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangat

dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam hal ini

pelaku usaha restoran di kota Yogyakarta untuk mendukung pelestarian fungsi

lingkungan hidup kita yang lebih baik lagi dan juga partisipasi dari pejabat

yang berwenang melalui aturan atu ketentuan yang berlaku.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi

bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan

hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi bagi siapa saja

yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus

lebuh ditegakkan lagi. Begitupun dengan kesadaran masyarakat, dalam hal ini

pelaku usaha restoran untuk menjalankan kewajiban menjaga pelestarian

fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya perusakan dan

pencemaran lingkungan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang

ada, antara lain dengan perencanaan awal yang baik sebelum mendirikan

usaha dan / atau kegiatan dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat

mendukung pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan dan juga
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melaksanakan pemantauan secara langsung kepada masyarakat serta memberi

pembinaan dan pengawasan yang bertujuan menambah pengetahuan

masyarakat akan arti pentingnya menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pemerintah,

Mengingat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan

lingkungan hidup maka pemerintah harus lebih tegas akan sanksi apa yang

diberikan kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha restoran sehingga

dapat mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

2. Para pelaku usaha restoran

Tetap menjaga kebersihan khususnya dilingkungan restoran sehingga dapat

mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lignkungan.
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