
IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa Kepala Kampung Kalirejo belum cukup berperan

dalam menangani dampak lingkungan hidup yang ada di Kampung Kalirejo,

Kecamatan Kalirejo, Kebupaten Lampung Tengah. Adapun kesimpulan lain

yang dapat disajikan penulis berkaitan dengan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam menjalankan perannya berkaitan dengan pengawasan terhadap

dampak pencemaran lingkungan hidup yang ada di Kampung Kalirejo,

disimpulkan bahwa kepala kampung belum berperan dalam melakukan

pengawasan terhadap penanggulangan dampak pencemaran lingkungan

hidup;

2. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan ialah

Kepala Kampung Kalirejo sudah berperan dalam pengendalian terhadap

dampak pencemaran lingkungan hidup yang berada di Kampung Kalirejo;
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3. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan

berkaitan dengan peran Kepala Kampung Kalirejo dalam pemanfaatan

dampak lingkungan hidup adalah Kepala Kampung Kalirejo belum

mampu menjalankan perannya dalam pemanfaatan dampak pencemaran

lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disarankan agar Kepala

Kampung Kalirejo dapat lebih memerhatikan tentang kelestarian lingkungan

hidup dan dampak apa saja yang telah terjadi akibat dari tercemarnya

lingkungan hidup. Kepala Kampung diharapkan mampu untuk lebih aktif,

tegas dan praktis dalam permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang

terjadi.

Kepala kampung, harus dapat menjalankan perannya sesuai dengan

kewenangan, kewajiban serta hak yang dimiliki oleh seorang kepala kampung

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adapun saran lain yang dapat

diberikan yaitu :

1. Kepala kampung sebagai badan eksekutif yang ada di kampung harus

membuat suatu rancangan peraturan kampung tentang kelestarian

lingkungan hidup, ini bertujuan sebagai pengawas bagi masyarakat

terhadap kelestarian lingkungan hidup;
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2. Kepala kampung sebagai kepala pemerintahan yang ada di kampung

harus lebih aktif lagi dalam pengendalian lingkungan hidup dan harus

tegas kepada semua pihak-pihak yang dinilai merusak lingkungan hidup;

3. Kepala kampung sebagai kepala pemerintahan harus lebih giat lagi dalam

mencari informasi serta tekhnologi yang dapat menunjang kelestarian

lingkungan hidup dan terus mencoba sebuah inovasi yang bertujuan untuk

dapat memanfaatkan limbah yang merusak lingkungan hidup menjadi

barang yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis;

4. Pemerintah kampung sebagai perangkat kerja yang membantu kepala

kampung dalam menjalankan roda pemerintahan harus dapat menjalankan

perannya sesuai dengan kewenangan dan kedudukan yang dimilikinya;

5. Untuk semua pihak baik itu pihak pabrik maupun masyarakat Kampung

Kalirejo harus memahami akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup,

dan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga lingkungan

hidup dapat dirasakan oleh generasi yang akan mendatang.


