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Abstract 

The community is an environmental manager. Everyone is an environmental manager. The 

community has an obligation to manage the environment well as stated in Law Number 4 of 1982 

concerning Basic Provisions on Environmental Management. Law Number 23 of 1997 concerning 

Environmental Management. Law Number Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 

concerning Environmental Protection and Management. Riau Province Regional Regulation 

Number 8 of 2014 concerning Environmental Management and Environmental Law Placement of 

Riau Province. 

HR development should be given to the general public. Every environmentally friendly attitude can 

be used in the community, this culture will be brought to the education, government, industry and 

consulting bureaus. 

Development of roles and functions of cities in support of the realization of national city systems. 

Increase capacity, manage, and manage resources in development management and facilities 

(infrastructure) by applying the principles of good governance. 

Industrial development must be aimed at careful planning, including other places, pollution and 

employee settlements, so as not to cause problems such as in cities. Environmental management is 

the right and integrated solution that can be used for the environment and the environment. 

Environment that supports, controls, maintains, controls and enforces the law. Local wisdom is a 

noble value that applies in the life of the community to and for the environment. 

Planning needs an effective environment needs to be developed to be able to provide what 

information is appropriate for what will be done. 

 

Keyword : Enviromental Manager, Realization of National, Industrial Development 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat merupakan pengelola lingkungan sehingga kita masing-masing adalah 

pengelola lingkungan. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengelola lingkungan 

dengan baik seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang      

Ketentuan-Ketentuan Pokok tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau. 

Pengembangan SDM seyogyanya diberikan pada masyarakat umum. Apabila sikap 

ramah terhadap lingkungan hidup dapat membudaya dalam masyarakat, budaya ini akan 

terbawa ke kalangan pendidikan, pemerintah, industri dan biro-biro konsultan. 

Pengembangan peran dan fungsi kota-kota dalam mendukung perwujudan sistem 

kota-kota nasional. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan 

dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perkotaan 

terutama dalam manajemen pembangunan prasarana dan sarana (infrasturktur) dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good govermence.  

Pengembangan industri harus didasarkan pada perencanaan yang masak, antara lain 

tentang lokasinya, pencegahan pencemaran dan pemukiman karyawannya, agar tidak 

menimbulkan masalah seperti daerah industri di kota-kota. 
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Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Kearifan lokal adalah 

nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 

melindungi dan mengelolaan lingkungan hidup secara lestari.  

Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat 

memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan 

itu dilakukan dan bagaimana pembangunan dilaksanakan. 

 Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan 

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Kearifan lokal adalah 

nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain 

melindungi dan mengelolaan lingkungan hidup secara lestari.  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 1 (1) Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, 

atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak 

dalam bidang lingkungan hidup; 

Pasal 9 Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran 

masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 

penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. 

Pasal 19 Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Huruf e bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan 

lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

Pasal 7 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 

berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 9 (1) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi 

pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, 

serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 10 (2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran 

akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. 

yang terpengaruh atas segala 

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 63 Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan 

masyarakat 

PERAN MASYARAKAT Pasal 70 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang 

sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 
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Pasal 86 (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa  

hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau. 

Pasal 5 (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakuukan berdasarkan RPPLH. (2) Dalam 

RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan : a. Keberlanjutan proses dan fungsi 

lingkungan hidup; b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; c. Keselamatan, mutu 

hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Mempertahankan kearifan lokal yang terhadap 

dalam masyarakat. 

Bab IV Pemeliharaan Lingkungan Hidup Pasal 29 (1) Pemeliharaan lingkungan hidup 

dilakukan melalui upaya : a. Konservasi sumber daya alam; b. Pencadangan sumber daya 

alam; dan/atau c. Pelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup. (2) Konsevasi sumber 

daya alam sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kegiatan : a. Perlindungan sumber daya 

alam; b. Pelestarian sumber daya alam; dan c. Pemanfaatan sumber daya alam. (3) 

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. 

Pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan b. Pembangunan ruang 

terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/Kepulauan;  dan/atau c. Penanaman dan 

pemeliharaan pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.  

 Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara 

konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentignya sehingga penghijauan 

sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh nusantara. 

Padahal tumbuhan (yang berhijau daun) ekosistem, berperan sebagai produsen pertama 

yang mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk lainnya, dan 

mengubah CO2 atau polutan lainnya yang berperan vegetasi berperanan dalam kehidupan 

dan kesehatan lingkungan.  

 Peranan vegetasi ini terutama di perkotaan untuk menangani krisis lingkungan 

maka diperlukan perencanaan dan penanaman vegetasi untuk penghijauan secara 

konseptual. 

Proses fotosintesis terjadi bila ada sinar matahari, dibantu oleh enzim, yaitu suatu proses 

dimana zat-zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil diubah menjadi zat organik, 

karbohidrat, serta O2.  

6 CO2  + 6 H2O    
Sinar Matahari    

C6H12O6  +   6 O2 

   Klorofil Enzim 

 Tumbuhan hijau mengambil CO2 untuk proses fotosintesis dan mengeluarkan 

C6H12O6 serta peranan O2 yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, oleh karena itu, peranan 

tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO2 dan melepas O2 kembali ke udara. 

Disamping itu berbagai proses metabolisme tumbuhan hijau dapat memberikan berbagai 

fungsi untuk kebutuhan makhluk hidup yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. 

Fungsi dan Peranan Penghijauan perkotaan, antara lain : 

1. Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai elemen hijau, pada pertumbuhannya  

    menghasilkan zat asam (O2) yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk  

    pernapasan. 

2. Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan  

    Setempat sejuk, nyaman dan segar. 

3. Pencipta lingkungan hidup (ekologis) 

4. Penyetimbangan alam (adaphis) merupakan pembentukkan tempat-tempat hidup alam  

    bagi satwa yang hidup di sekitarnya. 
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5. Perlindungan (protektif), terhadap kondisi fisik alami sekitarnya, (angin kencang, terik  

    matahari, gas atau debu-debu) 

6. Keindahan (estetika). Dengan terdapatnya unsur-unsur penghijauan yang direncanakan  

   secara baik dan menyeluruh akan menambah keindahan kota.   

7. Kesehatan (hygiene), misalnya untuk terapi mata. 

8. Rekreasi dan pendidikan (edukatif). Jalur hijau dengan aneka vegetasi mengandung  

    nilai-nilai ilmiah. 

9. Sosial politik ekonomi. 

Pelaksanaan penghijauan secara konseptual yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

pemeliharaan dengan mempertimbangkan aspek estetika, pelestarian lingkungan dan 

fungsional. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan begitu pula pemeliharaan harus 

dilakukan secara terus-menerus.  

 Pengembangan peran dan fungsi kota-kota dalam mendukung perwujudan sistem 

kota-kota nasional. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan 

dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perkotaan 

terutama dalam manajemen pembangunan prasarana dan sarana (infrasturktur) dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good govermence. 

 Tujuannya penegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai kebijakan 

strategi spasial dari program-program sektoral. Terwujudnya kelembagaan penataan ruang 

yang mampu menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya konflik pemanfaatan ruang. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan 

metode deduktif yakni umum ke khusus yakni penghijauan untuk daerah-daerah perkotaan 

dan industri dalam pengelolaan lingkungan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sebidang lahan, umumnya berhutan yang dilindungi untuk mencegah anaerob 

(kondisi lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Tubuh manusia sebagian besar 

terdiri atas air. Reaksi kimia dalam tubuh manusia yang disebut metabolisme, terjadi dalam 

medium air dan molekul air ikut serta dalam banyak reaksi kimia, air juga merupakan alat 

untuk membuang risa reaksi kimia dari tubuh yaitu sebagai air seni. Air berperan penting 

dalam menjaga suhu tubuh.  

 Apabila manusia kekurangan air, tubuh mengalami dehidrasi, metabolisme menjadi 

kacau dan suhu tubuh tidak dapat diatur. Kekurangan air, yang parah akan menyebabkan 

kematian. Kuantitas air yang diperlukan menurut umur dan kondisi lain telah ditentukan 

oleh para ahli. Manusia membutuhkan air tidak saja untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya 

tetapi juga untuk pertanian, perikanan dan industri. 

 Udara mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk pernafasan. Tanpa 

oksigen orang tidak dapat hidup, kecuali dalam keadaan tertentu udara dan oksigen yang 

terkandung di dalamnya tersedia jumlah yang cukup. 

 Pembangunan pada hakekatnya adalah pengubahan lingkungan, yaitu mengurangi 

risiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. Dalam usaha untuk 

mengubah keseimbangan lingkungan yang ada pada mutu lingkungan yang rendah 

keseimbangan lingkungan baru pada tingkat mutu lingkungan yang tinggi diusahakan agar 

lingkungan tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi, keinginan untuk 

melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara terlanjutkan 

pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan, walaupun 

lingkungan berubah, kita usahakan dalam pembangunan, kita usahakan agar tetap ada 

kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan 
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perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu yang dapat terjamin pada 

tingkat mutu hidup yang makin baik. 

 Masyarakat merupakan pengelola lingkungan sehingga kita masing-masing adalah 

pengelola lingkungan. Hal ini tidaklah banyak yang menyadarinya, jika kita dapat 

menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengelola 

lingkungan dengan baik seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 Kebijakan Pemerintah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup 

Provinsi Riau. 

Pasal 5  

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakuukan berdasarkan RPPLH.  

(2) Dalam RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan daya  

     dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan : 

 a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 

 b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; 

 c. Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat; 

 d. Mempertahankan kearifan lokal yang terhadap dalam masyarakat. 

Bab IV Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

Pasal 29  

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya : 

      a. Konservasi sumber daya alam; 

      b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau 

      c. Pelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup. 

(2) Konsevasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kegiatan : 

     a. Perlindungan sumber daya alam; 

     b. Pelestarian sumber daya alam; dan 

     c. Pemanfaatan sumber daya alam. 

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 

     a. Pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan 

     b. Pembangunan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan pulau/Kepulauan;  

         dan/atau 

     c. Penanaman dan pemeliharaan pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman 

 Pengembangan SDM seyogyanya diberikan pada masyarakat umum. Apabila sikap 

ramah terhadap lingkungan hidup dapat membudaya dalam masyarakat, budaya ini akan 

terbawa ke kalangan pendidikan, pemerintah, industri dan biro-biro konsultan.  

 Kebijakan pemerintah yang tidak atau sedikit saja membangun fasilitas untuk 

berjalan kaki dan bersepeda sehingga berjalan kaki, lain ialah karena berjalan kaki dan 

bersepeda dianggap primitif dan tidak bergengsi. 

 Pemenunhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi dan 

derajat dan derajat kebebasan untuk memilih.  

 Pengembangan industri harus didasarkan pada perencanaan yang masak, antara lain 

tentang lokasinya, pencegahan pencemaran dan pemukiman karyawannya, agar tidak 

menimbulkan masalah seperti daerah industri di kota-kota. 

 Pembangunan pada hakekatnya adalah ―gangguan‖ terhadap suatu sistem, dalam 

arti sistem yang kita ubah. Pengubahan itu dilakukan dengan tujuan dan rencana tertentu, 

yaitu kita inginkan agar sistem itu berubah keseimbangan lain yang mempunyai mutu 

lingkungan yang lebih tinggi, setelah pengubahan itu agar sistem itu tetap ada dalam 

kondisi yang baru itu dan tidak pulih ke keadaan yang semula.  
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 Pembangunan terletak dalam arti kemampuan sistem untuk menerima gangguan 

dan belajar dari gangguan itu. Belajar dari gangguan itu berarti mengubah gangguan terjadi 

menjadi informasi. Informasi kemudian digunakan untuk menyesuaikan kelakuan terhadap 

kondisi baru. Dengan demikian konsep daya lenting mengandung arti adaptif. Sistem 

mempunyai kemampuan untuk mengadaptasikan diri terhadap gangguan, dengan sifatnya 

yang adaptif itu sistem dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk 

mengembangkan pengelolaan yang adaptif, harus dijaga supaya tidak tertutup secara dini 

pilihan kebijaksanaan pengelolaan di hari depan. 

 Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang 

beraneka ragam. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua ialah 

perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan 

bagi perencanaan pembangunan. Ketiga ialah perencanaan pengelolaan lingkungan 

berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek 

pembangunan yang sedang direncanakan. Keempat ialah perencanaan pengelolaan 

lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab 

alamiah maupun karena tindakan manusia. 

 Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat 

memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan 

itu dilakukan dan bagaimana pembangunan dilaksanakan.  

 Perencanaan sejak dini, konflik antara lingkungan dengan pembangunan dapat 

dihindari atau dikurangi dengan mencarikan pemecahan secara dini. Bahkan pembangunan 

itu dapat direncanakan untuk mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. 

Dengan demikian akan menjadi jelas pengelolaan lingkungan bukanlah penghambat 

pembangunan, melainkan pendukung pembangunan. 

 Beberapa jenis tanaman yang dapat ditanam oleh masyarakat di daerah sekitar 

lingkungan industri dan perkotaan ialah 

1. Pohon Palem 

2. Pohon Kelapa 

3. Pohon Enau 

4. Tumbuhan hias lidah mertua  

5. Tanaman Jeringau 

Hasil penelitian  dari Syahrul Basri dan Erlina Hamzah mengenai efektifitas 

Tanaman Jeringau (Acorus calamus) untuk Menurunkan Kadar Logam Berat di Air 

menunjukkan bahwa derajat keasaman (pH) dalam air sampel sebagai media 

tumbuh tanaman Jeringau mengalami kenaikan pH 0.3 dari 7.2 menjadi 7.5. Temperatur 

mengalami penurunan 1oC. Nilai Biological Oxygen Demand (BOD) mengalami 

penurunan 1.3 mg/L atau sebesar 38.23%. Nilai Chemical Oxygen Demand (COD) 

mengalami penurunan 8 mg/L atau sebesar 8%. Konsentrasi logam berat untuk kadmium 

(Cd) dan Tembaga (Cu) berada di bawah baku mutu air atau memenuhi syarat kualitas air. 

Sedangkan konsentrasi timbal (Pb) hingga hari ke-9 masih berada di atas 

baku mutu atau belum memenuhi syarat. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) dari hari ke-

0 hingga 9mengalami penurunan 0.05 mg/L atau sebesar 14.29%. Tanaman Jeringau 

(Acorus calamus) dalam media dapat menurunkan kadar logam berat 

Tanaman Jeringau (Acorus calamus) dapat menjadi salah satu metode aplikasi dalam 

pemulihan air yang mengandung logam berat Timbal (Pb) yang dapat membahayakan bagi 

kesehatan masyarakat. Pohon Lidah Mertua Menyerap Bahan Beracun, Seperti 

Karbondioksida, Benzene, Formaldehyde, Dan Trichloroethylene. Hasil Penelitian dari 

Tanaman Puring (Codiaeum Variegatum) sebagai Pendegradasi Polutan Menuju 

Lingkungan Sehat, Susi Sulistiana. Palem Bambu/Palem Komodo (Chamaedorea 

erumpens), menyerap polutan Banzena, Formaldehid, Trichloroetilen, Xylen. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pembangunan pada hakekatnya adalah pengubahan lingkungan, yaitu mengurangi 

risiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. Dalam usaha untuk 

mengubah keseimbangan lingkungan yang ada pada mutu lingkungan yang rendah 

keseimbangan lingkungan baru pada tingkat mutu lingkungan yang tinggi diusahakan agar 

lingkungan tetap dapat mendukung mutu hidup yang lebih tinggi, keinginan untuk 

melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara terlanjutkan 

pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan, walaupun 

lingkungan berubah, kita usahakan dalam pembangunan, kita usahakan agar tetap ada 

kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan 

perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu yang dapat terjamin pada 

tingkat mutu hidup yang makin baik. 

 Pengembangan industri harus didasarkan pada perencanaan yang masak, antara lain 

tentang lokasinya, pencegahan pencemaran dan pemukiman karyawannya, agar tidak 

menimbulkan masalah seperti daerah industri di kota-kota. Pengelolaan lingkungan 

mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka ragam. Pertama, ialah 

pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua ialah perencanaan dini pengelolaan 

lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencanaan pembangunan. 

Ketiga ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak 

lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang 

direncanakan. Keempat ialah perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki 

lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena 

tindakan manusia. 

Penghijauan tersebut diharapkan dapat diterapkan dan mampu mengurangi polutan-polutan 

berbahaya bagi kesehatan masyarakat. 
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