
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat di tarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian izin penebangan pohon dilakukan dengan menggunakan

permohonan dengan melampirkan syarat dan prosedur penebanagan yang

dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2011, sistem penerbitan izin penebangan pohon belum bisa terealisasi

karena faktor dan efektifitas pelaksana terkait sarana prasarana atau fasilitas

penegak hukum. Belum adanya sarana penunjang dalam pelaksanaan Peraturan

ini memberikan suatu bentuk implikasi yaitu tidak/belum berlakunya izin

penebangan pohon berdasarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2011. Selain itu

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanaya Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekeyaan Daerah yang

menjadi peraturan dalam izin penebanagan pohon. Perizinan penebangan

pohon dapat di pergunakan sebagai alat untuk mengendalikan perubahan

lingkungan terutama pada kawasan yang tidak sesuai untuk peruntuknya.

2. Sanksi Administratif penebangan pohon tanpa izin yang berlaku belum efektif.

Kurang tegasnya sanksi yang di berikan menjadi salah satu penyebab terus

ditemukannya penebangan pohon secara liar di Kota Bandar Lampung. Sanksi

yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Sanksi yang di
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kenakan juga sangat tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang di

timbulkan.

B. SARAN

1. Dinas Klebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung teknis terpanjang

dari Kementrian Lingkungan Hidup, agar segera melakukan sosialisasi-

sosialisasi terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha

dan/atau kegiatan, baik usaha/kegiatan dalam menjalankan pembangunan

maupun usaha/kegiatan pengolahan lingkungan.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar segera merancang dan menerbitkan

peraturan lebih lanjut mengenai penerbitan izin penebangan pohon bedasarkan

peraturan Daearah Nomor 2 Tahun 2011. Untuk menjamin kepentingan

pembuat izin dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, menjamin

kepentingan masyarakat apabila terkena dampak pengolahan lingkungan oleh

pembuat izin, dan menjamin keberlangsungan dan kelestarian lingkungan bagi

anak cucu di masa depan.


