
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dikaji penulis berdasarkan teori efektifitas 

hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban pencemaran limbah di 

Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang 

dibahas dalam penelitan ini, yaitu : 

1. Dalam perlindungan hukum terhadap korban pencemaran limbah yang 

dilakukan pemerintah baik dalam perlindungan hukum preventif maupun 

perlindungan hukum represif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah aturan 

yang dipakai pemerintah untuk melindungi korban pencemaran limbah, 

tetapi dari beberapa contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa aturan tersebut 

masih dibilang lemah sehingga pelaku masih banyak yang melanggar atau 

tidak tunduk akan aturan tersebut sehingga masih banyak pelaku yang 

melakukan pencemaran limbah di Indonesia.  

2. Dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak korban pencemaran 

limbah di Indonesia berdasarkan teori efektifitas hukum untuk Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yaitu: 

a. Faktor hukum  

Adanya beberapa aturan yang telah melarang adanya kegiatan 

pencemaran limbah di Indoensia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 
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32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

b. Faktor penegak hukum 

Penegakan hukum dalamkasus pencemaran limbah yang penulis teliti 

pada hasil penelitian diatas, bahwa dapat dilakukan melalui mekanisme 

penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan 

penegakan hukum pidana. 

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung  

Sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum yang dilakukan 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan kepada para pencemaran 

limbah di Indonesia untuk melakukan pengawasan dan patroli secara 

rutin telah terpenuhi bahkan dalam hal melakukan penangkapan dan 

penahanan sarana dan fasilitas pendukung dapat dibantu oleh Kepolisian 

Daerah  

d. Faktor masyarakat 

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat 

dari contoh kasus tersebut bahwa masih banyak masyarakat Indonesia 

yang tidak mematuhi aturan yang diatur untuk tidak melakukan 

pencemaran lingkungan dan dari ketiga contoh kasus tersebut dapat 

dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum 

mempunyai izin pengelolaan limbah B3. 
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b. Faktor kebudayaan   

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dinilai bahwa bahwa budaya 

masyarakat sendiri masih memikirkan keselamatan atas dampak yang 

timbul dari pencemaran tersebut, tetapi masyarakat atau perusahaan 

sendiri yang tidak memikirkan lingkungan masyarakatnya dengan 

melakukan pengelolaan limbah berbahaya tanpa adanya izin 

pengelolaan dari pemerintah. 

Pada dasarnya untuk implementasi penegakan hukum yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam menindak pencemaran limbah di indonesia telah 

dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan tetapi faktor 

masyarakat sendiri yang masih belum efektif dikarenakan masih maraknya 

aktivitas pencemaran limbah. 

3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran limbah yang dapat merugikan 

banyak orang diperlukan suatu solusi yang dilakukan pemerintah untuk  

mengendalian pencemaran limbah tersebut, berikut solusi yang dapat 

diberikan pendekatan reaktif, pendekatan preventif dan keterbukaan 

informasi 

B. Keterbatasan 

  Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Penulis mengalami keterabatasn dimana kurangnya referensi yang berkaitan 

dengan pencemaran limbah yang ada di Indonesia; 
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2. Penulis memiliki keterbatasan dimana kurangnya sumber data yang 

terkumpul, khususnya dalam data pencemaran limbah yang telah di 

reklamasi 

3. Penulis mengalami keterbatasan dalam perizinan dari instansi dalam 

mengakses data, karena instansi pemerintah tersebut tidak berkenan 

memberikan data yang dibutuhkan. 

C. Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas 

saran-saran maka adapun rekomendasi yang akan penulis kemukakan 

berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah indonesia beserta aparatur 

penegak hukum yaitu: 

a. Diharapkan pemerintah dan aparatur penegak hukum lebih aktif  dalam 

mengawasi pembuangan limbah industri, maka diperlukan 

pendeteksian pelanggaran pencemaran limbah yang dapat dilakukan 

pemerintah dan aparatur penegak hukum baik pengawasan rutin 

maupun pengawasan mendadak untuk memastikan apakah pembuang 

limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran limbah berbahaya. 

b. Diharapkan pemerintah dan aparatur penegak hukum memperhatikan 

kembali aturan-aturan yang mengatur pencemaran limbah karena 

masyarakat belum takut akan aturan tersebut sehingga diperlukan 

aturan-aturan yang lebih tegas. 
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c. Diharapkan pemerintah dan aparatur penegak hukum lebih terbuka 

dalam memberikan informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan 

pencemaran limbah bagi masyrakat, maka diperlukan informasi-

informasi terbuka jika terdeteksi pencemaran limbah agar masyarakat 

dapat lebih berahati-hati.  

2. Penulis merekomendasikan kepada masyarakat indonesia terkait 

pencemaran limbah berbahaya yaitu: 

a. Diharapkan masyarakat  lebih mencintai lingkungan hidup dan mau 

ikut berperan aktif dalam memberantas segala aktivitas-aktivitas 

pengrusakan lingkungan hidup yang ada di indonesia yaitu bisa dengan 

cara melakukan pengaduan kepada penegak hukum maupun 

pemerintah, juga dapat menegur atau mengingatkan para pencemaran 

limbah ini agar tidak terus melakukan aktivitas pencemaran limbah 

tersebut. 

b. Diharapkan masyarakat indonesia yang melakukan pencemaran limbah 

sadar atas perbuatannya dengan mereklamasi kembali daerah yang 

terdapat pencemaran limbah tersebut sesuai yang ditegaskan dalam 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

c. Diharapkan masyarakat yang mempunyai usaha wajib memiliki izin 

usaha pengelolaan limbah, hal ini bertujuan untuk mengatasi dampak 

pencemaran limbah yang akan terjadi. 
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