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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,    

kesimpulan akan dipaparkan berdasarkan pengelompokkan tiga hal berikut: 

1. Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha 

binatu rumahan 

2. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap 

tanggung jawab lingkungan usaha binatu rumahan 

3. Penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap pelaku 

usaha binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawab 

lingkungan 

1. Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha binatu 

rumahan 

Kelima usaha binatu rumahan yang ada di Kelurahan Bendan 

Duwur Kota Semarang bukan merupakan penanggung jawab mutlak 

karena tidak menggunakan bahan B3 melainkan bahan-bahan yang 

dapat dibeli dipasaran yang telah melewati penilaian penetapan 

terbebas dari B3. Maka tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh 

usaha binatu rumahan adalah pentaatan terhadap kewajiban 

perlindungan lingkungan dan larangan melakukan pencemaran.  

Kelima usaha binatu rumahan tidak mentaati ketentuan yang diatur 

di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 68, Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian 

Lingkungan Hidup Pasal 18, 19, dan 61.  

2. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap 

tanggung jawab lingkungan usaha binatu rumahan 

Pengawasan yang dilakukan DLH Kota Semarang merupakan 

pengawasan tidak langsung dan bersifat preventif dengan melakukan 

sosialisasi kebijakan lingkungan dan pendataan terhadap usaha skala 

kecil. Namun dalam pelaksanaannya kaelima usaha binatu rumahan 

yang terdapat di Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang tidak ada 

dalam data kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota 

Semarang. Dengan demikian DLH Kota Semarang belum melakukan 

pengawasan terhadap kelima usaha binatu rumahan yang ada di 

Kelurahan Bendan Duwur. Dengan demikian pengawasan yang 

berfungsi sebagai control terhadap lingkungan tidak tercapai. 

3. Penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap pelaku usaha 

binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan 

DLH Kota Semarang belum menerapkan sanksi terhadap pelaku 

usaha binatu rumahan yang berada di wilayah Kelurahan Bendan 

Duwur, hal ini dikarenakan belum ada pengawasan terhadap mereka. 

DLH tidak mempunyai data yang bisa digunakan untuk menerapkan 

sanksi administrasi lingkungan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis 

sampaiakn adalah : 

1. Usaha binatu rumahan harus bersifat aktif dalam menjalankan bidang 

usaha, ketentuan mengenai tanggung jawab lingkungan seperti 

mengelola limbah sebelum membuangnya, pembuatan surat izin 

pembungan limbah dan memiliki SPPL wajib ditaati seperti yang diatur 

di dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Terhadap pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang harus lebih merata, dengan menambah sumber daya manusia 

yang ada di bidang pengawasan sehingga pengawasan dapat dilakukan 

secara merata termasuk ke industri kecil dan pengawasan tidak hanya 

pada industri besar saja. 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebaiknya melakukan 

pembenahan terhadap sistem pengawasan kegiatan industry yang ada 

sekarang. Sebaiknya pengawasan   dilakukan secara merata dan tidak 

hanya terpusat pada industri besar saja. Bila tindakan ini dilakukan 

DLH Kota Semarang mempunyai laporan mengenai ketaatan pelaku 

usaha binatu rumahan. Data ini penting untuk  penerapan sanksi 

administratif.  


