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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang 

“Efektivitas Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan dan Pengendalian 

Kegiatan Usaha Carwash Berdasarkan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup di Kota 

Batam”. 

Setiap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan wajib 

melengkapi dokumen lingkungan, dimana telah dijelaskan secara lugas, tegas 

dan terang dalam undang-undang perlindungan dan pengelolahan lingkungan 

hidup. Tetapi dalam praktek penyelengaraannya masih banyak kegiatan usaha 

yaitu carwash yang tidak melengkapi dokumen tersebut. Ketidakpatuhan ini 

tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batam 

dalam melakukan penegakan hukum. Kendala yang dihadapi sebagai berikut: 

1. kurangnya legalitas Hukum yang mengatur tentang adanya jenis kegiatan 

usaha carwash diwajibkan untuk memenuhi syarat pembuatan izin 

lingkungan; 

2. kurangnya pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha 

carwash di Kota Batam; 

3. kurangnya pengendalian badan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha 

carwash di kota batam.  
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Mengukur keefektivitas penerapan Undang-undang perlindungan dan  

pengelolahan, penulis mengunakan teori soerjono soekanto dalam melakukan 

tolak ukur tingkat efektivitas penegakan hukum.   

1. faktor hukum: aturan mengenai wajibnya kegiatan usaha yang berdampak 

pada lingkungan wajib melengkapi izin lingkungan, tetapi masih banyak 

dalam praktek penyelengaraan terdapat ketidakpatuhan masyarakat dalam 

hal melengkapi izin lingkungan. 

2. faktor penegak hukum: Tingkah laku dari penegak hukum masih 

dipandang masyarakat kurang mencerminkan hal yang baik dengan tidak 

sepenuhnya melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan 

pengawasan lingkungan hidup di kegiatan usaha carwash. 

3. faktor sarana atau fasilitas pendukung: sarana dan fasilitas yang dilakukan 

Badan Lingkungan Hidup untuk mengawasi usaha sebenanrnya sudah 

diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian 

dan pengelolahan lingkungan hidup namun tidak dijalankan sepenuhnya 

sehingga jauh dari kata efektif untuk sarana dan fasilitas yang baik. 

4. faktor masyarakat: ketidaksadaran masyarakat yang melakukan kegiatan 

usaha carwash untuk melengkapi izin lingkungan serta tidak mematuhi 

peraturan yang telah diatur untuk tidak melakukan pencemaran dan 

perusakan pada lingkungan hidup kota Batam 

5. faktor kebudayan: kebudayaan atau kebiasaan buruk masyarakat adalah 

jika tidak ada aturan yang mengatur maka tidak akan ada inisiatif untuk 

mematuhinya. 
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Dapat dilihat bahwa efektivitas atas penegakan hukum terhadap 

kegiatan usaha carwash di kota Batam oleh Badan Lingkungan Hidup 

berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan 

pengelolahan lingkungan hidup belum terlaksana secara efektif dikarenakan 

banyak tempat usaha carwash yang tidak melengkapi izin lingkungan 

Oleh sebab itu solusi yang dapat di berikan oleh penulis kepada badan 

lingkungan hidup agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum 

terhadap kegiatan usaha carwash di kota batam. sebagaimana telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Melakukan amandemen terhadap Keputusan Walikota Batam Nomor 

KPTS.300/HK/X/2012 menjelaskan tentang jenis usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib dilengkapi dokumen upaya pengelolahan lingkugan hidup dan 

upaya pemantauan lingkungan hidup. 

2. Pengawasan oleh Badan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha 

carwash di kota Batam dengan mengawasi proses pembuangan limbah 

carwash supaya melakukan proses penetralan terlebih dahulu. Limbah 

yang dibuang masih dalam keadaan belum netral nantinya dapat merusak 

air dan tanah serta menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. 

3. Badan lingkungan hidup harus memperhatikan lokasi pembangunan izin 

usaha carwash dikota batam, seperti  lokasi yang berdekatan dengan 

sungai, laut, atau selokan besar lokasi yang berada di lingkungan hijau 

serta lahan umum, beberapa lokasi tersebut yang sering dijadikan pelaka 

usaha carwash dalam membuka kegiatan usahanya. Oleh sebab itu perlu 
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adanya pengendalian lokasi pembagunan kegiatan usaha carwash. 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Penulis mengalami keterbatasan dalam perizinan dari instansi dalam 

mengakses data, karena instansi pemerintah tersebut tidak berkenan 

memberikan data yang dibutuhkan. 

2. Penulis mengalami keterbatasan dalam mendapatkan data wawancara 

terhadap pelaku usaha carwash dikota batam dimana pemilik usaha sering 

tidak berada di tempat kegiatan usaha carwash dan mengenai pendataan 

beberapa pelaku usaha banyak yang tidak terbuka mengenai pengurusan 

izin lingkungan, sehingga menjadi hambatan bagi penulis untuk 

melakukan pendataan.  

3. Keterbatasan penulis dalam mendapatkan data dan informasi mengenai 

kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan usaha carwash yang 

berada di sekiratan rumah warga setempat karena banyak warga yang tidak 

memperhatikan sekitaran lingkungan. 

C. Rekomendasi 

Setelah memaparkan kesimpulan serta keterbatasan penulis dalam 

menulis karya ilmiah, maka penulis memberi rekomendasi tersendiri untuk 

kedepannya agar karya ilmiah ini dapat berguna bagi pemerintah maupun 

masyarakat. 
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1. Penulis merekomendasikan untuk instansi Pemerintah Daerah Kota 

Batam lebih memperhatikan kegiatan usaha carwash yang tidak 

memiliki izin lingkungan di Kota Batam. 

2. Penulis merekomendasikan untuk pemerintah Kota batam memiliki 

kesadaran terhadap pencemaran lingkungan dengan mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan usaha carwash agar tidak melakukan 

pencemaran limbah di Kota Batam. 

3. Penulis merekomendasikan untuk masyarakat di Kota Batam 

memperhatikan lingkungan sekitar dan berani melaporkan jika 

terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan usaha 

carwash. 
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