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RINGKASAN 

PENYULUHAN HUKUM TENTANG UPAYA PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SMA N 7 BANDAR 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. Pengaturan atas hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat berbanding lurus dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. 

Pemahaman mengenai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagai langkah awal berpartisipasi di dalamnya menjadi sangat penting. Dalam 

usaha peningkatan pengetahuan tersebut, salah satu cara yang akan ditempuh oleh 

dosen Prodi Doktor Ilmu Hukum Unila yang difasilitasi oleh Fakultas Hukum 

Universitas Lampung adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di SMA N 7 Bandar Lampung.  

Metode kegiatan yang akan digunakan adalah metode ceramah dan tanya-jawab via 

zoom meeting mengenai peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan rancangan evaluasi yang akan 

digunakan meliputi evaluasi awal dan akhir kegiatan.  

Hasilnya, kegiatan ini disambut baik oleh para guru dan murid-murid SMA N 7 

Bandar Lampung dengan ditandai keikutsertaan aktif dalam kegiatan. Sebanyak 5 

guru dan 50 siswa/i SMA N 7  Bandar Lampung yang mengikuti kegiatan sosialisasi 

peran generasi milenial dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Hasil kegiatan yang dievaluasi dengan pre-test dan post-test menunjukkan adanya 

peningkatan pemahaman dari rata-rata nilai 55.8 menjadi 77.5 mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenaikan point ini menunjukkan 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan. 

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan      

                    Hidup, SMA N 7 Bandar Lampung 
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2. Tim Pengabdi   
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akademik 
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1. Prof. Dr. Muhammad 

Akib, S.H., M.Hum. 
Ketua Hk 
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Doktor Ilmu 
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2 Dr. HS. Tisnanta,S.H., 

M.H. 

Anggota 1 Hk. Adm 
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3. Objek Pengabdian:  

Berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

4. Masa Pelaksanaan  

Mulai   : bulan Juni tahun: 2020  

Berakhir  : bulan Oktober tahun: 2020 

5. Lokasi pengabdian  

SMA N 7 Bandar Lampung  

 

6. Instansi lain yang terlibat 

 tidak ada  

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:  

Masyarakat (siswa) akan faham tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

8. Usulan Biaya : Rp 10.000.000  

 

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran  

a. Jurnal Pengabdian pada Masyarakat SAKAI SAMBAYAN, LPPM 

Universitas Lampung  

b. Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  

 



 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Pemerintah sendiri telah menerbitkan undang-

undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang telah direvisi beberapa kali 

yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Meski telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup akhir-akhir ini terus 

mengalami degradasi yang ditandai dengan global warming, polusi udara, tanah, 

dan adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup turut berperan dalam penurunan kualitas lingkungan 

hidup. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana yang dikehendaki UU No. 32 Tahun 2009.  

 

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam Bab XI Pasal 70 bahwa 

peran masyarakat antara lain dalam ayat (1) masyarakat memiliki hak dan 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. peran serta tersebut dalam ayat (2) dapat berupa 

pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; 

dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Sementara tujuan peran 

masyarakat itu  sebagaimana dalam ayat (3) yaitu untuk meningkatkan kepedulian 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, 

keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan 

kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggap-segeraan masyarakat 



untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya 

dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

 

Persoalan lingkungan hidup merupakan masalah besar dan menjadi tanggungjawab 

bersama. Tanpa adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta maka 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan dengan 

baik..Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dimulai dan 

diperkenalkan sejak dini termasuk kepada genarasi milenial yang memiliki potensi 

besar dalam mendukung upaya tersebut.  

Istilah generasi millenial atau generasi Y sudah tidak asing di sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Generasi milenial ini adalah generasi yang lahir antara tahun 

1980-an sampai tahun2000-an (Hidayatullah, Waris, and Devianti 2018). Mereka 

diperkirakan berusia antara 15-34 tahun saat ini. Usia tersebut termasuk mahasiswa 

dan siswa SMA yang tergolong pemuda dan remaja dengan tingkat semangat yang 

tinggi. Tahap penting pada generasi milenial ini adalah pada penguasaan teknologi 

informasi selain tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik. Oleh karena itu, 

penanaman nilai-nilai kebaikan termasuk pemahaman tentang perannya dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Berdasarkan pengamatan terhadap siswa/i di lingkungan sekolah terutama di SMA 

N 7 Bandar Lampung, dapat digambarkan situsi sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa/I belum mengetahui sepenuhnya tentaang UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2. Sebagai besar siswa/I belum memahami peran genarasi milenial dalam  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dengan demikian permasalahan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan mengenai  UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

2. Bagaimanakah meningkatkan pemahaman mengenai peran siswa dalam  upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 



C. Tujuan Kegiatan  

Sosialisasi ini bertujuan untuk:  

1. meningkatkan pengetahuan mengenai  UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. meningkatkan pemahaman mengenai peran siswa dalam  Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

D. Manfaat Kegiatan  

Setelah selesainya kegiatan sosialisasi ini, siswa/I di SMA N 7 Bandar Lampung 

sebagai khalayak sasaran diharapkan :  

1. mengetahui secara mendalam mengenai  UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. memahami peran siswa sebagai generasi milenial dalam  Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

A. Tawaran Solusi  

Pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan 

manusia yang berbentuk kaedah atau norma. Perlindungan kepentingan itu tercapai 

dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaedah disertai dengan sanksi yang 

bersifat memaksa. Hukum bukanlah sekedar hanya merupakan pedoman yang beku 

saja, tetapi harus ditaati atau harus dipatuhi. Selain itu juga hukum harus 

dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 1984: 1-2).  

Banyak faktor yang mempengaruhi bahwa hukum itu tidak dilaksanakan/tidak 

dipatuhi/dilanggar antara lain, pertama faktor masyarakatnya. Masyarakat tidak 

mengetahui tentang adanya hukum, masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi 

kurang memahaminya, masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi 

kurang kesadaran hukumnya (Muhammad Akib, dkk, 2018:2). Kedua faktor 

penegak hukumnya dan ketiga faktor hukumnya itu sendiri. Dalam kesempatan 

iniyang diharapkan mendapat pemecahan adalah faktor masyarakatnya. Bagaimana 

masyarakat ini dapat mematuhi hukum atau tidak melanggar hukum? Dengan kata 

lain bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?  

Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang 

dimaksud dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada 

pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu atau apa 

yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam kenyataan, 

kesadaran hukum baru dipersoalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau 

banyak terjadi peristiwa/perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan atau yang 

seyogyanya dilakukan namun tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum 

baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal itu 

disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan 

hukum tetapi tertutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "tidak 

hukum/onrecht" (Sudikno Mertokusumo, 1984 :122).  



Berdasarkan adanya peristiwa/perbuatan yang tidak hukum inilah kiranya perlu 

segera mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah 

yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Untuk 

meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat menurut Sudikno (1984) ada dua 

cara yaitu: (1) Dengan cara memperberat ancaman hukuman/mengetatkan 

pengawasan (melalui tindakan drastis), (2) Dengan cara menanamkan nilai-nilai 

hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan).  

Oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman kepada masyarakat secara luas 

mengenai hokum atau kaidah norma terrtentu salah satunya terkait dengan UU No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah 

satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat, yaitu pendekatan yang mengacu 

pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan 

pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan 

pengetahuan dan ketrampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu 

memecahkan masalahnya sendiri (Sudikno Mertokusumo, 1984 :122; Margono 

Slamet 1986 :99).  

B. Target Keluaran Kegiatan 

 

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran  

 

No.  

 

Jenis Luaran  

 

Indikator 

Capaian  

 
Luaran Wajib  

 

1  

Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN 1)  - 

 

2  

 

Publikasi pada media cetak/online/repository PT 2)  

 

accepted/published  

 



3  
Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta 

nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya 

lainnya) 3)  
Belum ada  

 

4  

Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan 

manajemen) 3)  

 

penerapan  

 

5  

 

Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, 

keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) 4)  

 

penerapan  

 
Luaran Tambahan  

 

1  

 

Publikasi di Jurnal Internasional 1)  

 

Tidak ada  

 
2  Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang 5)  penerapan  

 

3  

 

Inovasi baru/TTG 5)  

 

Tidak ada  

 

4  
Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, 

Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas 

tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu) 6)  
draf  

 

5  

 

Buku ber ISBN2)  

 

Tidak ada  

 

Keterangan: 1) Isi dengan 2) Isi dengan 3) Isi dengan 4) Isi dengan 5) Isi dengan 6) Isi dengan  

belum/tidak ada, draf, submitted, reviewed, atau accepted/published belum/tidak ada, draf, proses 

editing/sudah terbit 

belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan 

belum/tidak ada, draf, terdaftar atau sudah dilaksanakan belum/tidak ada, draf, produk, penerapan 

belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted  

 

 

 

 

 



BAB III  

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Kerangka Pemecahan Masalah  

Metode yang diberikan pada aktivitas pengabdian masyarkat ini adalah dengan cara 

ceramah dan dialog dan memberi pelatihan tentang UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ceramah ini dibagi dalam tiga 

sesi. Sesi pertama adalah penjelasan mengenai peraturan hokum yakni UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesi kedua 

diskusi tentang peran generasi milenial dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Sesi ke tiga adalah diskusi mengenai penegakan hokum 

lingkungan. Semua kegiatan dilaksanakan di SMA N 7 Bandar Lampung dalam 

waktu berkala selama 4 bulan dengan peserta sekitar 40-50 orang. Dengan 

dibatasinya jumlah peserta, diharapkan kegiatan berlangsung lebih interaktif dan 

fokus.  

Kerangka pemecahan masalah yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut:  

Kondisi saat ini Pemberian Perlakuan Kondisi yang 

diharapkan 

Siswa/I  belum 

mengetahui UU tentang 

Lingkungan Hidup 

Memberikan ceramah 

dan diskusi untuk 

penyadaran tentang 

perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Siswa/I mengetahui 

berbagai hal tentang 

perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Siswa/I belum 

memahami perannya 

dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Memberikan ceramah 

dan diskusi tentang 

peran milenial dalam 

perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Siswa/I memahami 

peran milenial dalam 

perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup 

Siswa/I belum 

mengetahui tentang 

penegakan hokum 

lingkungan 

Memberikan ceramah 

dan diskusi tentang 

penegakan hokum 

lingkungan 

Siswa/I mengetahui 

tentang penegakan 

hokum lingkungan 



 

B. Keterlibatan Mitra  

Lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah unsur perguruan tinggi yaitu 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, SMA N 7 Bandar Lampung di tempat 

penyuluhan yang membantu dalam hal penyediaan fasilitas untuk berlangsungnya 

kegiatan.  

C. Metode yang Digunakan  

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas adalah metode 

ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode yang disampaikan dalam ceramah yang 

juga sebagai bahan diskusi adalah:  

1. Pengaturan hokum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

2. Peran generasi milenial dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 

3. Penegakan hokum lingkungan.  

D. Rancangan Evaluasi  

Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ini ada dua jenis, yaitu evaluasi proses dan 

evaluasi efek. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui penilaian peserta 

terhadap jalannya kegiatan, meliputi penilaian terhadap materi, peragaan analisis, 

ketersediaan waktu, media ataupun sarana untuk melaksanakan analisis yang 

disediakan. Evaluasi proses dilakukan dengan mengisi kuisioner terstruktur. 

Sementara evaluasi efek bertujuan mengetahui penilaian peserta terhadap 

perubahan pola pikir mengenai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

E. Indikator Keberhasilan  

Beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai ukuran keberhasilan dalam kegiatan 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Peserta memahami landasan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

2. Peserta mengetahui perannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

3. Peserta mengetahui penegakan hokum lingkungan. 



BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Evaluasi terhadap Khalayak Sasaran 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini, diperlukan 

evaluasi dengan melihat pada posisi awal, proses dan akhir. 

1. Evaluasi awal 

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi dengan tujua  

mengeksplorasi pemahaman tentan peran milenial dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Evaluasi ini deilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan awalan (pretest) kepada siswa/I SMA N 7 Bandar Lampung 

sekitar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Hasil evaluasi awal mengenai pengaturan hukum dan peran serta masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa sasaran 

belum sepenuhnya mengetahui mengenai dasar hukum dan perannya dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Evaluasi proses 

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Evaluasi 

dilakukan dengan melihat dan menilai keaktifan atau partisipasi peserta. Selain itu, 

penilaian terhadap keaktifan peserta dinilai dari keseriusan dalam memperhatikan 

materi yang disampaikan dan pengajuan pertanyaan atau memberi tanggapan 

terhadap materi yang disampaikan.  

Selama kegiatan berlangsung, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang 

dilakukan baik dewan guru yang berada di lokasi pengabdian (lab computer SMA 

N 7 Bandar Lampung) maupun siswa/I yang mengikuti via zoom meeting. Tercatat 

ada 5 guru yang mengikuti di ruang lab computer dan 50 siswa/I melalui zoom 



meeting. Selain itu, diskusi interkatif pun terjadi ketika salah seorang guru 

melemparkan pertanyaan kepada pemateri. Dari sini terlihat antusiasme terhadap 

kegiatan yang dilakukan. 

3. Evaluasi akhir 

Evaluasi akhir dilakukan setelah kegiatan selesai dengan memberi daftar 

pertanyaan kepada peserta seputar materi yang telah disampaikan.  

Hasil evaluasi akhir menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta 

mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana peran 

nya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memahami 

karakteristik sampah dan bagaimana penggunaannya sesuai dengan jenis-jenisnya. 

Berdasarkan uraian evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta (guru dan 

murid) di SMA N 7 Bandar Lampung sebenarnya sudah mengetahui sedikit 

mengenai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan 

dilaksanakan kegiatan ini, justru meningkatkan pemahaman mengenai 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perannya dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung: 

a. Besarnya keingintahuan khalayak sasaran mengenai peran milenial dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk bagaimana 

mengetahui karakteristik plastic yang setiap hari digunakan; 

b. Adanya dukungan dari institusi baik materiil maupun immatiriil dalam 

keberhasilan kegiatan ini; 

c. Adanya bantuan dari pihak sekolah dalam memberikan waktu khusus untuk 

melakukan kegiatan pengabdian termasuk fasilitas lab computer untuk 

melakukan kegiatan secara daring. 

2. Faktor Penghambat: 

a. Situasi saat ini yakni adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan kegiatan 

pengabdian tidak dapat mendatangkan khalayak sasaran secara langsung; 

b. Komunikasi interaktif yang terbatas karena via daring, sehingga 

penyampaian materi pun tidak optimal; 

c. Pengaturan waktu yang sedikit sulit karena terkait dengan keterlibatan 

siswa/I yang saat ini tidak sedang belajar di sekolah. 



 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kegiatan pengabdian mengenai peran milenial dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di SMAN 7 Bandar Lampung, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan tersebut mendapatkan sambutan dan apresiasi yang baik dari pihak 

sekolah. Hal ini terlihat dari peserta kegiatan yang terdiri dari 5 guru dan 50 siswa 

SMA N 7 Bandar Lampung. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini terlihat dari 

keaktifan peserta dalam kegiatan yang dilakukan yakni dengan mengikuti dengan 

antusias dan adanya beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para pemateri.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan yakni 

sosialisasi peran milenial dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

disarankan untuk dapat melakukan kegiatan semacam ini secara berkelanjutan. Hal 

ini mengingat bahwa kebutuhan akan peran generasi milenial dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tinggi. 
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Timestamp Nama Lengkap Kelas Nomor Handphone Kesan dan Pesan

9/2/2021 13:10:43 Tes Tes Tes Tes

9/5/2021 15:46:40 Salsabila Dira Putri XII IPA 2 081272331885 Semoga kegiatan zoom kali ini saya memperoleh pembelajaran yang berguna untuk masa depan saya. Terima kasih 

9/5/2021 15:53:26 WINDA KESUMA DEWI 11 ips 4 081274398924 Kesan, ternyata masih banyak pertauran dalam berlalu lintad yang masih belum saya terapkan dan pahami.pesan semoga dengan diadakanya zoom ini dapat membuat para remaja lebih sadar hukum dan peraturan yang berlaku saat berlalu lintas

9/5/2021 16:00:56 Intan widuri 11 IPS 2 0895605896448 Semoga bermanfaat dan berguna untuk saya ke depannya

9/5/2021 16:19:08 imelda sahendra 12 ipa 1 0895366840079 .

9/5/2021 18:12:41 Herang Islami XI IPA 2 085769041700 Jagalah keasrian lingkungan di sekitar mu!!

9/5/2021 18:40:25 Mutia Azahra Putri 11 MIPA 5 0895609735607 saya berharap semoga hukum di indonesia bisa terjalankan dengan baik sesuai pasal pasal yang sudah diterapkan agar para masyarakat atau pemerintah bisa menerapkannya

9/5/2021 19:17:23 Rafa alea viroyoga XI IPA 3 088287589428 Saya senang dengan diadakan nya zoom ini, saya harap saya dapat lebih mendalami/mengerti lagi tentang hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9/5/2021 20:41:45 novita yolanda 11 ips 5 089643825126 kesan nya adalah dapat mengerti serta menyadari betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,saya lebih mencintai lingkungan hidup.salah satunya dengan membersihkan lingkungan hidup agar lebih nyaman dan sehat.pesan nya adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran t

9/5/2021 21:46:09 M. Daffa Ferdiansyah XI MIPA 1 081269778087 Saya senang dengan diadakan nya zoom ini, saya harap saya dapat lebih mendalami/mengerti lagi tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9/5/2021 22:43:11 Anindita Ayu Ningtyas XI IPS 5 089673123571 Pesan: kita harus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. dengan begitu kita akan menjadi warga negara yang disiplin dan taat akan peraturan.Kesan: terimakasih kepada masyarakat yang sudah mematuhi peraturan lalu lintas dan selalu disiplin

9/6/2021 6:20:50 dessya wanda putri 11 mipa 2 085783498642 pesannya untuk seluruh masyarakat sekolah agar bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan bagi yang selalu mematuhi peraturan lalu lintas, agar selalu mematuhi dan mengajak yang lain untuk ikut menaati peraturan lalu lintas, demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berlalul

9/6/2021 7:05:02 yasmin mulya zafirah 11 ipa 4 08978347644 Saya senang dengan diadakan nya zoom ini, saya harap saya dapat lebih mendalami/mengerti lagi tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9/6/2021 7:45:20 Dian Salsabila Larasati 11 089519803790 Terimakasih sudah mengadakan penyuluhan ini, tidak sabar untuk menerima materi nya.

9/6/2021 8:17:30 Tisa Seftiana Linsi XI IPS 1 082175772035 Kesan Saya sangat berterimakasih dengan adanya penyuluhan hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan begini kita dapat mengetahui hal hal yang mungkin dapat kita informasikan terhadap masyarakat lingkungan rumah, agar terciptanya lingkungan yang aman,

9/6/2021 8:23:34 Gita Amelia Prastiwi XI MIPA 3 085704259558 Pesan: kita harus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. dengan mematuhi peraturan kita akan menjadi warga negara yang disiplin dan taat akan peraturan.Kesan: terimakasih kepada masyarakat yang sudah mematuhi peraturan lalu lintas dan se

9/6/2021 15:44:08 Natasya Cintia Putri 12 IPS 2 081532332791 -

9/6/2021 15:44:28 Ainulyaqin Hidayatul Wahid 12 MIPA 4 085758002104 Sebaiknya taati peraturan dan rambu2 lalu lintas 

9/6/2021 15:45:18 Yesa amanda putri amelia 12 IPA 2 82378587900 kita harus mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. dengan begitu kita akan menjadi warga negara yang disiplin dan taat akan peraturan

9/6/2021 15:45:23 Ainulyaqin Hdiayatul Wahid 12 MIPA 4 085758002104 Jagalah kebersihan

9/6/2021 15:49:44 M.Pramudya.H.P 12 IPA 2 085156937794 Ya semoga  bandar Lampung bisa menjadi kota yang nyaman dan lebih baik lagi dalam pelayanan masyarakat nya dan juga semoga lebih di tata lagi tata letak kotanya dengan baik

9/6/2021 15:53:00 Muhammad Sultan Cik Ari XII IPS 1 081272159406 Jaga dan lestarikan lingkungan

9/6/2021 15:53:41 Muhammad Sultan Cik Ari XII IPS 1 081272159406 Jaga dan lestarikan lingkungan

9/6/2021 16:01:10 Muhammad ridho 12 ips 4 08977800954 Sangat baik

9/6/2021 16:02:49 Aulia Melisa Putri 12 ips 3 0895606103851 smoga seluruh guru dan pelajar di SMAN 7 bisa lebih peduli terhadap lingkungan

9/6/2021 16:34:22 Muhammad Daffa Renaldi XII IPA 3 0812345678910 Kesan, kesan saya terhadap mayoritas masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sangat amat miris, seperti membuang sampah sembarangan abai dalam menjaga fasilitas umum. Pesan, menurut saya langkah paling tepat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan pendi

9/6/2021 16:38:04 Astri Aprillia XII IPS 1 0895323173522 semoga pandemi cepat berakhir saya cape sekolah online 

9/6/2021 16:56:54 Dini ocktavia XII IPS 1 089517729670 Sangat menarik

9/6/2021 17:10:34 Karenina Melinda Putri 12 IPS 1 089519309411 Pentingnya penyuluhan Hukum tentang Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9/6/2021 17:13:05 Anggraeni Sasi Kirana 12 IPA 3 0895389624105 -

9/6/2021 17:58:34 Ahmad Auliadi Y 12 IPA 2 0895631931645 Menurut saya lingkungan hidup di sekitar wilayah sekolah ataupun rumah sangat" harus dikelola dan dijaga karena dengan itu kita dapat menjaga kenyamanan kita di lingkungan kita.Webinar yang diberikan sangat" informatif dan mengarahkan pelajar

9/6/2021 18:05:14 Teddy Tirta Ramdhani 12 IPA 3 081278646178 -

9/6/2021 18:28:40 Katon Dwi Putra Pamungkas 12 0895609736204 .

9/6/2021 18:43:47 M. Arsyad dandi putra XII ipa 1 082289850835 Melakukan pengarahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar lingkungan untuk membuang sampah pada tempat nya. Melakukan kerja bakti permbersihan sekitar lingkungan. Mengadakan penghijauan di sekitar. 

9/6/2021 19:44:39 nindia kurnia putri 12 ipa 4 082374520830 .

9/7/2021 9:41:30 Fransisca Dewi Christyana 12 IPA 4 085764264313 Memperkuat penjaga di lingkungan sekolah

9/7/2021 15:46:33 Chika Aprilia lestari 11 IPS 2 085769064105 Patuhi rambu-rambu lalulintas

9/7/2021 16:27:03 ANGELA NIKEN ANDREYANI 11 IPA 5 0895327892685 saya senang dengan diadakan nya zoom ini, saya harap saya dapat lebih mendalami/mengerti lagi tentang upaya prlindungan pengelolaan lingkungan hidup

9/7/2021 22:22:16 Febi Safitri XI MIPA 3 0895617991162 Pesan : kita harus mematuhi peraturan  lalu lintas demi keselamatan bersama. Kesan : mematuhi peraturan adalah kewajiban, terimakasih telah menjadi pengendara yang taat dan disiplin.

9/7/2021 22:40:43 Andina Riyanti 11 ipa 4 082278461475 Mematuhi lalu lintas

9/7/2021 23:13:28 Zhamila Alhamda 12 IPA 6 082382963273 Mematuhi peraturan hukum lingkungan demi lingkungan itu sendiri dan sekitarnya. Dengan begitu kita akan menjadi masyarakat yang disiplin dan taat akan peraturan.

9/8/2021 0:23:55 Nathasya Putri Calista 11 MIPA 5 08877936682 Menurut saya, penyuluhan hukum tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang perlu dilakukan kepada masyarakat terutama di lingkungan sekolah agar dapat membangun kesadaran para siswa mengenai pentingnya cara mengelola dan melindungi lingkungan, juga semoga 

9/8/2021 6:34:39 Shirley Monica XI IPS 2 +62 899-7609-668 Pesan nya semoga dengan adanya penyuluhan ini SMAN 7 Bandar Lampung

9/8/2021 7:15:39 Siti Nur Rahma 11 ipa 3 089628661563 Hebatt

9/8/2021 7:16:46 Heyrica Karendewe XII 089519413909 Webinarnya menarik, bagus, dan bermanfaat

9/8/2021 7:35:16 Ahmad Rafhi Guntara 11 MIPA 6 0895-3033-0585 selalu gunakan helm kemanapun itu, mau jauh ataupun dekat jaraknya,

9/8/2021 8:08:00 Raeyva Anda Lusia Lumi XI MIPA 1 082179304205 sangat senang karena bisa terjadinya komunikasi antara guru dan siswa

9/8/2021 8:08:41 RIZKA AMELIA PUTRI XI IPS 2 0895355302873 kesan:semoga dengan adanya penyuluhan hukum tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini kami siswa/i SMAN 7 dapat lebih menjaga dan melindungi lingkungan"pesan:terimakasih kepada pembicara utama Prof. Dr. Muhammad Akib S.H.,M.Hum. dan Tim Pengabdi Fakulta

9/8/2021 8:36:13 Faradiba Putri R - 08117997801 diharapkan dengan adanya webinar ini agar dapat melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
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