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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan zaman membuat masyarakat terpacu memberikan 

kontribusi untuk membangun. Pembangunan yang terjadi tidak hanya dari 

satu sektor, tetapi banyak sektor yang saling terkait dan pembangunan yang 

cukup pesat terjadi dalam sektor industri, namun tidak banyak orang yang 

turut memperhatikan aspek lain dalam pembangunan industri tersebut, seperti 

aspek kesehatan dan lingkungan. 

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang 

dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Selama 20 tahun terakhir pembangunan 

ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 

30.000 industri yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun 

menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah ini menimbulkan dampak 

dari industrialisasi ini yaitu terjadinya peningkatan pencemaran yang 

dihasilkan dari proses produksi industri. Pencemaran air, udara, tanah dan 

pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan persoalan 

yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar 

kawasan industri (Gatot Soemartono, 1998). 

Gejala umum pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang segera 

tampak adalah berubahnya keadaan fisik maupun peruntukan suatu 

lingkungan. Air sungai atau air sumur sekitar lokasi industri pencemar, yang 

semula berwarna jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan berbau busuk, 
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sehingga tidak layak digunakan oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, 

mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Terhadap kesehatan warga 

masyarakat sekitar dapat timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal 

pada kulit sampai yang berat berupa cacat genetik pada anak cucu dan 

generasi berikutnya, parahnya lagi penyakit akibat pencemaran ada yang baru 

muncul sekian tahun kemudian setelah cukup lama bahan pencemar 

terkontaminasi dalam bahan makanan menurut daur ulang ekologik, seperti 

yang terjadi pada kasus penyakit minamata pada tahun 1956 di Jepang. 

Terdapat lebih dari 100 orang meninggal atau cacat karena mengkonsumsi 

ikan yang berasal dari Teluk Minamata. Teluk ini tercemar merkuri yang 

berasal dari sebuah pabrik plastik. Proses masuknya merkuri ke dalam tubuh 

manusia adalah melalui saluran pencernaan dan apabila sudah masuk ke 

dalam tubuh maka dapat menyebabkan kerusakan akut pada ginjal sedangkan 

pada anak-anak dapat menyebabkan Pink Disease/ acrodynia, alergi kulit 

(Effendy, 2003). 

Dalam pantauan Walhi, hampir di seluruh wilayah indonesia, terjadi 

pencemaran industri dalam berbagai skala dan dalam beragam bentuk. Sejak 

awal berdiri, sektor industri seringkali menimbulkan masalah, misalnya lokasi 

pabrik yang dekat dengan permukiman penduduk, pembebasan tanah yang 

bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya 

kualitas AMDAL seiring tidak adanya pengolahan limbah dan lain 

sebagainya. Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, 

kebisingan dan sampah, semua dampak terebut menjadi faktor utama 

penyebab kerentanan yang terjadi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat 
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menjadi tambah rentan karena buruknya kualitas lingkungan (Gatot 

Soemartono, 1996). 

Setiap industri pastilah menghasilkan limbah cair sebagai hasil sampingan 

dalam produksi itu sendiri dan dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair 

tersebut tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mencemari lingkungan, selain itu akan mengganggu kesehatan manusia, 

untuk itu perlu adanya kegiatan pengolahan limbah yang baik. 

Limbah yang dihasilkan dari suatu proses produksi dari bahan menjadi 

produk, dalam proses dan transformasi yang terjadi terdapat perubahan 

karakteristik dan sifat dari bahan yang berpotensi merusak atau mencemari 

lingkungan. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah 

berdampak pada penurunan mutu atau kualitas air dan pada kesehatan 

manusia (PPSML-UI, 2004). 

Pada umumnya penanganan limbah cair dari industri ini cukup ditangani 

dengan sistem biologis, hal ini karena polutannya merupakan bahan organik 

seperti karbohidrat, vitamin, protein sehingga akan dapat didegradasi oleh 

pengolahan secara biologis. Tujuan dasar pengolahan limbah cair adalah 

untuk menghilangkan sebagian besar padatan tersuspensi dan bahan terlarut. 

Pada sebagian besar negara industri, aliran sungai sudah sedemikian 

tercemar sehingga seterusnya menjadi tak layak sebagai sumber-sumber 

persediaan air tanpa sedikitpun dapat dipergunakan oleh masyarakat di 

pinggiran kota untuk dimurnikan secara memadai guna kebutuhan manusia 

atau industri (Mahida,1984). 
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Indikator atau tanda bahwa air telah tercemar adalah adanya perubahan 

atau tanda yang dapat diamati seperti adanya perubahan suhu air, perubahan 

pH atau konsentrasi ion hidrogen, adanya perubahan warna, bau dan rasa air, 

timbulnya endapan koloidal bahan terlarut serta meningkatnya radioaktivitas 

air lingkungan (Utomo S.W, 1990). 

Dengan strategi pengolahan lingkungan yang berupaya untuk mengatasi 

pencemaran dengan pengelolaan limbah, diharapkan dapat menekan biaya 

yang sangat mahal untuk pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan. Di sektor industri upaya yang dilakukan adalah dengan adanya 

pengolahan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut. 

Pencegahan pencemaran terhadap lingkungan, pengolahan limbah yang baik 

dan memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan dapat digunakan untuk 

kegiatan industri (UU RI No.23, 1997). 

Pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

telah diatur dalam Pasal (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup meliputi : perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum 

Pengawasan yang intensif terhadap suatu usaha atau kegiatan merupakan 

salah satu bentuk pencegahan dini untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak 

semakin parah. Pengawasan dilakukan terhadap ketentuan perundang-

undangan sehingga dapat mencegah secara dini terjadinya pelanggaran yang 

berakibat tercemarnya lingkungan. Pengawasan merupakan salah satu cara 
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penegakan hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup. 

UU No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun menyatakan (a) bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya 

sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan; (b) bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala 

bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula 

jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang 

dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. 

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi dari Pasal 28 H ayat (1) 

UUD 1945 : “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang 

diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan 

persyaratan :  

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup, 

b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 
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Dalam Pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik 

karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan 

keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, 

menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. 

Pertimbangan huruf (a) UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 

dalam segala bidang; pertimbangan huruf (c) bahwa pengelolaan sumber daya 

air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang 

harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi. 

PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dikatakan 

bahwa air yang merupakan sumber daya alam yang diperlukan banyak orang, 

perlu dipelihara untuk melindungi kualitas air agar air tetap bersih, 

bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang hidup di perairan 

baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, karena itu untuk 

menjaga kualitas air agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan 

tingkat mutu yang diinginkan, maka perlu pengendalian pencemaran air bagi 

kehudupan manusia dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih. 

Sektor industri atau usaha industri pangan dapat mencemari lingkungan 

antara lain tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan. Limbah usaha kecil 

pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena 

mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, 
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mineral dan sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan 

pembersihan (UU Republik Indonesia No. 23 th 1997). 

Tahu merupakan makanan yang digemari masyarakat, baik kalangan 

bawah hingga atas. Pada umumnya industri tahu termasuk dalam industri 

kecil yang dikelola oleh masyatakat. Proses pembuatan tahu dan tempe masih 

sangat tradisional dan banyak memakai tenaga manusia. Bahan baku utama 

yang digunakan adalah kedelai. Konsumsi kedelai di Indonesia pada tahun 

1995 telah mencapai 2.287.317 ton (Sri Utami, 1997). Sarwono (1989) 

menyatakan  bahwa lebih dari separuh konsumsi kedelai Indonesia 

dipergunakan untuk diolah menjadi tempe dan tahu. Shurtleff dan Aoyagi 

(1979) memperkirakan jumlah pengusaha tahu di Indonesia sekitar 10.000, 

yang sebagian besar berskala rumah tangga dan terutama berpusat di Pulau 

Jawa. 

Industri tahu termasuk dalam industri pangan yang hasilnya digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, selain menghasilkan produk 

yang bermanfaat bagi masyarakat, industri tahu juga menimbulkan ekses, 

antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke lingkungan akan 

dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia 

serta makhluk hidup lain. Limbah industri pangan dapat menimbulkan 

masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar 

karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral dan sisa-sisa bahan kimia 

yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Industri ini dapat 

menimbulkan bau yang tidak diinginkan dan polusi berat pada perairan bila 

pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat. Pada umumnya, limbah 
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industri pangan tidak membahayakan kesehatan masyarakat, karena tidak 

terlibat langsung dalam perpindahan penyakit akan tetapi kandungan bahan 

organiknya yang tinggi dapat bertindak sebagai sumber makanan untuk 

pertumbuhan mikroba, dengan pasokan makanan yang berlimpah, 

mikroorganisme akan berkembang biak dengan cepat dan mereduksi oksigen 

terlarut yang terdapat dalam air (Supami Niniek, 1999). 

Limbah tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan tahu. 

Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat belum 

dirasakan dampaknya terhadap lingkungan karena dapat dimanfaatkan untuk 

makanan ternak, tetapi limbah cair akan mengakibatkan bau busuk dan bila 

dibuang langsung ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai tersebut 

(H.T.N Siahaan, 2004). 

Industri tahu banyak kita jumpai di Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten 

Banyumas yang berlokasi di Jawa Tengah. Salah satu industri tahu yang 

dikenal luas di Banyumas ini adalah industri tahu di Desa Kalisari. Desa 

Kalisari sudah dianggap sebagai sentra pembuatan tahu yang terkenal di 

Banyumas dan kabupaten sekitarnya. Dari total 1413 KK, terdapat 250 IKM 

yang tersebar di desa seluas 204.355 hektar tersebut. Bahkan tercatat 9 ton 

biji kedelai impor didatangkan dan diolah setiap harinya untuk memenuhi 

kebutuhan pembuatan tahu (Soerjani M, 2006). 

Pengolahan limbah cair tahu ini perlu dilakukan karena limbah cair tahu 

mengandung pencemar yang dapat berakibat buruk bagi biota dan lingkungan 

perairan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2012) 

pada salah satu industri kecil tahu di Kabupaten Tegal, limbah cair tahu yang 
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diamati mengandung konsenterasi Chemical Oxygen Demand (COD) yang 

jauh melampaui standar baku mutu yang sudah ditetapkan (275 mg/L) yaitu 

sebesar 4.150 mg/L. Berdasarkan standar baku mutu COD yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 275 mg/L, konsenterasi COD yang terdapat di dalam 

limbah cair tahu sudah jauh melampaui batas yang apabila hal ini dibiarkan 

terus terjadi akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan perairan dan 

kerusakan bahkan kematian pada biota perairan. 

Salah satu daerah yang sudah melakukan pengolahan limbah cair tahu dan 

memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari pengolahan limbah cair tahu 

adalah Desa Kalisari. Industri tahu yang terdapat di Desa Kalisari merupakan 

industri skala kecil atau lebih dikenal dengan Industri Kecil Menengah 

(IKM). Sebelum adanya pengolahan limbah cair dengan menggunakan IPAL, 

para pengrajin tahu membuang limbah cair tahu ke sungai sehingga 

menyebabkan pencemaran air sungai dan menimbulkan bau yang sangat 

menyengat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

petugas puskesmas yang berada di Desa Kalisari, limbah cair tahu juga 

menyebabkan gatal-gatal pada warga yang mengonsumsi air sungai tersebut. 

Pasca pembangunan IPAL di Desa Kalisari, para pengrajin tahu mulai 

menyalurkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi ke IPAL dan 

kemudian diolah menjadi biogas. Biogas ini yang kemudian didistribusikan 

kepada masyarakat untuk dikonsumsi sebagai bahan bakar pengganti minyak 

tanah dan kayu bakar. 

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi tahu terbagi menjadi dua 

yaitu limbah padat berupa ampas tahu dan limbah cair. Limbah padat berupa 
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ampas tahu yang dihasilkan oleh sentra industri tahu di Desa Kalisari 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan keripik ampas tahu yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia, namun tidak demikian halnya dengan limbah cair 

tahu. Sebelum adanya IPAL di Desa Kalisari, pengrajin tahu membuang 

limbah cair tahu ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Limbah 

cair ini memiliki dampak yang sangat berbahaya apabila mencemari 

lingkungan perairan karena beban pencemar yang terdapat di dalam limbah 

cair ini tidak sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan (Kaswinarni 

2007). 

Limbah industri pada pengolahan tahu dapat menimbulkan masalah karena 

limbah tersebut mengandung sejumlah besar protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan saat pembersihan maupun 

pengolahan. Adanya kadar bahan organik yang tinggi pada buangan air serta 

bahan yang terikut dalam air pada pengolahan industri pangan akan 

menyebabkan gangguan pada ekologi lingkungan (Indrasti dan Fauzi 2009). 

Limbah cair berasal dari sisa perendaman, air tahu yang tidak 

menggumpal, dan potongan tahu yang hancur karena proses penggumpalan 

yang tidak sempurna. Limbah cair tahu apabila dibiarkan dapat berubah 

warna dari yang semula berwarna kuning menjadi warna hitam dan berbau 

busuk. Hal ini terjadi karena hasil pemecahan protein dan karbohidrat 

(Goendi et al. 2008). 

Setelah pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi 

(Kemenristek) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

membangun IPAL di Desa Kalisari, jumlah pengrajin yang membuang 
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limbah cair ke sungai sudah jauh berkurang. Hal ini disebabkan karena para 

pengrajin menyalurkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi tahu ke 

IPAL untuk kemudian diolah menjadi biogas. Pembangunan IPAL yang 

dilakukan oleh Kemenristek dan BPPT ini sebelumnya masih belum 

memperhitungkan manfaat langsung yang dihasilkan oleh IPAL. Manfaat 

langsung yang dihasilkan dengan adanya IPAL ini diantaranya konversi 

pemanfaatan LPG ke biogas oleh rumah tangga yang ada di Desa Kalisari dan 

manfaat lingkungan lainnya seperti perbaikan kualitas air sungai di sekitar 

lokasi pembuangan limbah cair tahu. Oleh karena itu, nilai dari proyek 

tersebut masih belum merefleksikan nilai dari manfaat ekonomi atau sosial 

keberadaan IPAL pengolah limbah cair tahu. 

Dalam perkembangannya pengelolaan limbah indutri tahu di Desa 

Kalisaripun harus menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam UU No. 32 

Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

karena dalam UU tersebut menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik 

dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia maka dari itu 

apakah Pengelolaan Limbah di Desa Kalisari tersebut sudah menerapkan UU 

tersebut atau belum ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila 

dalam kenyataanya Pengelolaan limbah tidak memperhatikan UU tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Industri Tahu di 

Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Berdasarkan 

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah cair industri tahu di Desa 

Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan 

limbah cair industri tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas?   

3. Bagaimanakah peran BUMDes dalam Pemanfaatan limbah cair industri 

tahu di Desa Kalisari Kecmatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 

4. Bagaimanakah penerapan pasal dalam UU No. 32 tahun 2009 terhadap 

pelaksanaan pengelolaan limbah cair industri tahu di Desa Kalisari 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai dari identifikasi masalah 

ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah cair industri tahu di Desa 

Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

2. Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi  dalam pelaksanaan 

pengelolaan limbah cair industri tahu di Desa Kalisari, Kecamatan 

Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

3. Mengetahui apa saja peran-peran BUMDes dalam pemanfaatan limbah 

cair industri tahu di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas. 

Pelaksanaan Pengelolaan Limbah …, Hendra Dwi Andika, Fakultas Hukum UMP, 2017 



13 

 

4. Mengetahui analisis penerapan UU No. 32 tahun 2009 terhadap 

pelaksanaan pengelolaan limbah cair industri tahu di Desa Kalisari, 

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat dirumuskan manfaat dai 

penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai bahan informasi bagi perajin tahu terhadap dampak pencemaran 

limbah industri tahu. 

2. Sebagai bahan masukan pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan 

limbah cair industri tahu. 

3.  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah 

pusat dalam pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan limbah cair 

industri. 

4. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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