
14 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum 

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian 

kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam 

bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, 

sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap 

kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara 

negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan 

kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan 

memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimana mereka yang 

akan dipilih (Siti Soetami, 2005). 

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia yang 

diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, 

harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan 

tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). 

Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara 

sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan 

hukum, yaitu hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh 

hukum, dan subyek hukum, yaitu masing-masing anggota masyarakat yang 

saling mengadakan hubungan hukum (Siti Soetami, 2005). 

Fungsi Hukum untuk menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, 

menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, menjadi alat 
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penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa 

sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat 

menjadi lebih baik, menjadi alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi 

masyarakat namun juga mengawasi pemerintah para penegak hukum, dan 

aparatur pengawasan itu sendiri  (Daliyo dkk, 2006). 

B. Lingkungan Hidup 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta 

flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering 

juga disebut "lingkungan hidup", misalnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Soemarwoto, 1994). 

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi 

hidupnya (Siahaan, 2004). 

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu 

yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan 

timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu 

komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang 

lebih mendalam menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang 
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dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya 

ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun mahkluk hidup lainnya 

yang ada di sekitarnya. 

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, 

tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara 

dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya. 

Pengertian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan 

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 

penegakan hukum. 

UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian pencemaran 

lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
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energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah 

tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Harun M 

husein, 2000). 

b. Macam Macam Lingkungan Hidup 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, hidup dan 

kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. 

Mempelajari lingkungan dalam kehidupan lebih banyak dipakai istilah 

lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 mengartikan Lingkungan Hidup 

sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

kesemua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya” Bisa diartikan, 

Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan 

hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. 

Sumber daya lam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam, 

baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam 

sangat banyak dan melimpah, jadi disusunlah klasifikasi sumber daya 

alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam terbarui dan tak terbarui 

(Soemarwoto, 1994). 
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Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan 

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Contoh lingkungan 

alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan 

lembah. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak 

sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya 

desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, perkebunan 

(Soeriaatmadja, 1989). 

c. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti 

tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum. Dengan begitu, UUPLH merupakan dasar ketentuan 

pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar 

penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada 

sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan 

utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) 

dari "sistem hukum nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di 

dalam dirinya membentuk suatu sistem, & sebagai suatu sistem, hukum 

lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas :  

a. Hukum Penataan Lingkungan. 

b.  Hukum Perdata Lingkungan. 

c.  Hukum Pidana Lingkungan. 

d.  Hukum Lingkungan Internasional. 

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan 

Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:  
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a. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, 

khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan.  

b.  UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

d. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang 

ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna 

liar dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu 

ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan 

sudah diperingatkan langsung oleh High Level Threat Panel PBB. 

Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe, saat alam rusak karena 

dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa 

lingkungan mengalami kerusakan (Hamzah A.J, 2008).  

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan 

manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan 

untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup 

terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah 

manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan 

oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang 

tidak maksimal pada lingkungan tersebut (Silalahi, 1996). 

Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan 

lingkungan hidup (Supriadi, 2008). 
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a. Faktor alami 

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi 

penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam 

tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting 

beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain 

berbahaya bagi keselamatan manusia maupun mahkluk lainnya, 

bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan. 

b. Faktor buatan 

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi 

dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola 

hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya 

perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat 

berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang 

berlebihan. 

e. Macam Macam Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam (gunung meletus, 

tanah longsor, gempa bumi, erosi, dan abrasi) hanya sekian persen saja, 

sedangkan jumlah prosentase yang lebih besar menunjuk pada ulah 

manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam tanpa harus 

meregenerasikannya lagi. Kegiatan kegiatan manusia di lingkungan 

hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang cukup 

rumit. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia 

diwujudkan dalam berbagai contoh kerusakan lingkungan yang tengah 

terjadi (Hardjasoemanri Koesnadi, 2006). 
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Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia 

yang tanpa sadar mereka telah merugikan dirinya sendiri dan terlebih lagi 

untuk lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa contoh kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia.  

Pencemaran lingkungan terbagi menjadi beberapa macam: pencemaran 

udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. 

Pencemaran-pencemaran tersebut akan membuahkan dampak negatif pada 

kita. Dampak/akibat adanya pencemaran antara lain: adanya tanah kritis, 

penyimpangan iklim, hujan asam, dan menipisnya lapisan ozon pada 

atmosphere bumi (Silalahi, 1996). 

a) Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam 

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala 

atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi 

keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat 

mempengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain seperti Letusan 

Gunung Berapi, Banjir, Gempa Bumi dan sebagainya. 

b) Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia 

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, 

aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di 

pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian 

terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat 

dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20 dalam waktu yang 

relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup 

manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup 
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buatan mengalami gangguan secara fundamental mengalami konflik. 

Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia 

sebagai pelaku sekaligus korban (Silalahi, 1996). 

f. Macam Macam Pencemaran Lingkungan 

a. Pencemaran Udara 

Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan 

radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif 

masuk ke dalam atmosfer dan jatuh di bumi. materi radioaktif ini akan 

terakumulusi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. 

Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, 

dapat menyebabkan mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan 

bahkan kematian Pencemaran udara dinyatakan dengan ppm (part per 

million) yang artinya jumlah cm3 polutan per m3 udara (Erwin.M, 

2008). 

b. Pencemaran Air 

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai 

berikut: Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan 

sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Buangan 

industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat 

racun. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan 02 

di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme 

air (Machmud Syahrul, 2007). 

Fosfat hasil pembusukan bersama h03 dan pupuk pertanian 

terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral 
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yang menyebabkan 16 pertumbuhan yang cepat pada alga (Blooming 

alga), akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis 

karena sinar matahari terhalang.  

c. Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran 

berikut ini: Sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet 

sintesis, pecahan kaca, dan kaleng detergen yang bersifat non bio 

degradable (secara alami sulit diurai). 

C. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan 

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 
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hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan 

untuk menggunakan daya paksa (A.Hamzah, 1995).  

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup 

makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu 

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam 

arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan 

yang formal dan tertulis saja (A.Hamzah, 1995). 

D. Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses 

pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau 

perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses 

produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu 

kemungkinan 25 persen dalam proses produksinya dapat mengakibatkan 

pencemaran atau perusakan lingkungan, oleh karena itu, pencemaran dan 

perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang 

tinggal disekitarnya. Berbagai kasus pencemaran yang dilakukan Perusahaan 

yang telah melakukan pencemaran laut berupa limbah ataupun tumpahan 

minyak, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, perusahaan yang jelas-jelas 

mencemari dan merusak lingkungan pasti diberikan sanksi (M.Said Saile, 

2003). 

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi 

merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan. 
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Ada beberapa kelebihan penerapan instrumen hukum lingkungan administrasi 

dalam penegakan hukum lingkungan dibandingkan dengan instrumen hukum 

pidana dan perdata. Kelebihan ini antara lain penegakan hukum administrasi 

di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat 

pencegahan, penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan 

mengundang pastisipasi masyarakat mulai dari proses perizinan, pemantauan, 

dan pastisipasi dalam mengajukan kebijakan untuk memberlakukan sanksi 

administrasi (Akib M. Et all, 2011). 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pasal 76 ayat 2 dijelaskan bahwa sanksi administratif 

teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan 

izin lingkungan. Efeknya tetap akan mematikan perusahaan, karena dengan 

dicabutnya izin lingkungan, izin usahanya otomatis menjadi batal. Pada sisi 

perdata, pertanggungjawaban perdata juga memungkinkan permintaan 

kompensasi atau ganti rugi sampai kepada perintah pengadilan untuk 

melakukan penanggulangan dan pemulihan, sedangkan dalam kategori 

pidana, ada sanksi berupa denda dan perintah pengadilan menghukum 

perusahaan pencemar dan efeknyapun bisa mematikan perusahaan. Selain 

pidana untuk perusahaan, tentu ada sanksi yang juga diberikan pada persona 

yang terlibat seperti pemimpin perusahaan dan pegawai berupa kurungan 

penjara, denda, dan tindakan lainnya, maksimum kurungan 15 tahun, plus 

denda beberapa miliar. 
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E. Pengawasan dan Pengolahan Lingkungan Hidup 

Pengawasaan dan pengolahan lingkungan hidup pemerintah telah 

memberlakukan UU No. 4 Tahun 1982 tentang UU lingkungan hidup di 

Indonesia, akan tetapi pelaksanaannya masih tertinggal, belum semua 

komponen bangsa memahami dan mengerti UU dan ketentuan dalam 

AMDAL. Hal ini dapat dipahami karena UU lingkungan hidup masih 

dikatakan muda, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan 

tidak ada alasan masyarakat di suatu negara tidak mengetahui atau memahami 

UU yang diberlakukan dinegara tersebut (Hamzah, 2000). 

Bukan hanya masyarakat yang tidak mengetahui UU lingkungan hidup, 

bahkan para pegawai yang bertugas di bidang lingkungan kurang seluruhnya 

mengerti dan memahami arti perlunya pengawasaan terhadap hukum 

lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan ini termasuk 

ketidakpedulian dan kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. Proses pengawasaan dan pengolahan lingkungan hidup lebih 

sukar dilaksanakan dibandingkan UU lain. Hal ini karna hukum lingkungan 

merupakan bidang penelitian yang relatif baru. UU lingkungan hidup 

menempati titik silang dalam berbagai hukum klasik.  

Kewajiban memelihara dan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

khususnya bagi pengusaha industri maupun pabrik terdapat pada pasal 7 UU 

No. 4 tahun 1982 yaitu setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha 

wajib memelihara lingkungan hidup serasi dan seimbang untuk menunjang 

pembangunan dan berkelanjutan. UU ini memperlihatkan bahwa syarat 

tentang pengolahan dan pengawasaan lingkungan hidup merupakan unsure 
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penting dalam pemberian izin usaha kepada pengusaha, oleh karena itu sangat 

mengherankan para pengusaha mengabaikan unsure kelestarian lingkungan 

hidup dalam melaksanakan aktifitas perusahaannya (Soerjani M. Et all, 

2006). 

 

F. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan (Nurdin Usman, 2000). 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 

mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian 

kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang 
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terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun 

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran 

dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 1987). 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat 

penujang. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut : 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program; 
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d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus 

tanpa pola yang baku. 

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 

antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak 

yaitu (Abdullah Syukur, 1987) 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari 

proses implementasi tersebut. 

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

G. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1. Pengelolaan 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Banyak 

orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, 

dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat 

ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha 
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yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian 

kerja dalam mencapai tujan tertentu. 

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen. Manajemen adalah 

suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan 

informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi 

dan efektif. Nanang Fattah, (2004) berpendapat bahwa dalam proses 

manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang 

manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). 

Manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, 

memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya 

agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen 

merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber 

daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititikberatkan pada 

proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem 

pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak 

lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau 

mengalami kegagalan (Shihabuddin Qalyubi, 2007).  
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Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap 

dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan 

merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan 

syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Pengorganisasian 

berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan 

pengawasan yang dekat.  Evaluasi dapat menjadi proses monitoring 

aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh 

dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan. 

2. Fungsi Pengelolaan 

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar 

dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen 

meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan 

dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe 

organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti 

cenderung berpedoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie 

(2000), yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, 

meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

a. Perencanaan (Planning) 
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 Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai 

dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 

109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan 

tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau 

pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. 

Cropper (1998) berpendapat: Planning is the basis from which all 

other function are spawned. Without a congruent plan, organizations 

usually lack a central focus. 

Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan 

menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu 

sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan 

sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. 

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian 

pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan dalam mencapai 

tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber 

yang ada. Adapun aspek perencanaan meliputi: 

1). Apa yang dilakukan?  

2). Siapa yang melakukan?  

3). Di mana akan melakukan?  

4). Apa saja yang diperlikan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?  

5). Bagaimana melakukannya?  

6). Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimum? 

(Arikunto, 1993) 
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Kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen 

tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan merupakan 

suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus, 

artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan 

langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan 

yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk 

mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah 

yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah 

selanjutnya, oleh karena itu perencanaan tersebut sudah mencapai 

permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan 

organisasi. 

Perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang 

sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan apa yang akan 

dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan 

kegitan tersebut harus dilakukan. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Rue dan Byars (2006) berpendapat: Organizing is grouping 

activities, assigning activities an providing the authority necessary to 

carry out the activities. 

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan 

penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk 

melaksanakan kegiatannya. 

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua 

orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan 
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efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur 

formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau 

pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi 

dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih 

orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan 

orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses 

penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan 

anggotaanggota organisasi. 

c. Pengarahan (actuating) 

Pengarahan (direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain 

mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau 

kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi 

kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya 

memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada 

yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan 

mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan 

dengan baik. 

Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan 

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan 

sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang 

lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi 
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menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan 

pekerjaan secara paling baik (Otto Soemarwoto, 1994). 

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal 

serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain 

sebagainya. 

d. Pengawasan (controlling) 

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang 

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar 

atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 

2004). 

Tujuan pengawasan adalah :  

1) Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan 

kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi. 

2) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-

kesalahan yang terjadi. 

3) Mendapatkan efisiensi dan efektifitas. 

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan 

pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan 

arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian 

berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk 

bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap 

berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu 

berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir 
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adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi 

tersebut, dapatdilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau 

untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan 

yang telah direncanakan tercapai dengan baik. 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa : 

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. 

3. Tujuan Pengelolan Lingkungan Hidup 

Gerakan lingkungan hidup di Indonesia telah dimulai pada tahun 

1960-an. Sebuah tonggak sejarah gerakan ini ialah diselenggerakannya 

Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional 

oleh Universitas Padjadjaran dalam bulan Mei 1972, sebulan sebelum 

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stokholm. Tonggak 

sejarah lain adalah diangkatnya seorang Menteri Negara Lingkungan 

Hidup pada tahun 1987. Dengan pengangkatan ini Lingkungan Hidup 

merupakan bagian resmi kebijakan pemerintah. Dengan masuknya 

lingkungan hidup sebagai bagian kebijakan pemerintah pembangunan 

ekonomi diisyaratkan untuk berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk 

menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan 

berkesinambungan yang tidak mengalami keambrukan karena rusaknya 

lingkungan hidup.  
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Pembangunan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah 

dan luas yang mengancam berlanjutnya pembangunan. Kerusakan 

lingkungan hidup dan dampaknya yang parah menunjukkan bahwa 

sistem pengelolaan lingkungan hidup kita telah gagal membuat 

pembangunan kita berwawasan lingkungan. 

Lingkungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Poerwadarminta (Neolaka, 2008) adalah berasal dari kata lingkung yaitu 

sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau 

melingkari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitarnya. Menurut 

ensiklopedia Umum (1977) lingkungan adalah alam sekitar termasuk 

orang-orangnya dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia 

sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya. 

Menurut UU RI No. 4 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok 

Pengelolaan lingkungan hidup dan UU RI No. 23 tahun 1997 tentang 

Pengolahan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa Lingkungan Hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan mahluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk 

hidup lainnya.  

Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa lingkungan hidup 

merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan 

dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Oleh sebab itu 

keberadaan lingkungan hidup harus turut dipertimbangkan dalam setiap 
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pengelolaan suatu kegiatan manusia termasuk pengelolaan sampah 

permukiman, karena lingkungan hidup manusia adalah sistem dimana 

berada perwujudan atau tempat dimana terdapat kepentingan manusia di 

dalamnya (Soerjadi,1988). 

Menurut Soerjadi (1988) bahwa lingkungan hidup manusia terdiri dari 

lingkungan alam, sosial dan lingkungan buatan mempunyai hubungan 

saling mempengaruhi. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan 

hidup sosial yang menentukan seberapa jauh lingkugan hidup alam 

mengalami perubahan drastis menjadi lingkungan hidup buatan.  

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan dengan 

memodifikasi lingkungan, agar pengaruh merugikan dapat dijauhkan dan 

dilaksanakan pencegahan melalui efisiensi dan pengaturan lingkungan, 

sehingga bahaya lingkungan dapat dihindarkan dan keserasian serta 

keindahan dapat terpelihara, lebih tegasnya Soerjadi (1988), menyatakan 

ada tiga upaya yang harus dijalankan secara seimbang yaitu upaya 

teknologi, upaya tingkah laku atau sikap dan upaya untuk memahami dan 

menerima koreksi alami yang terjadi karena dampak interaksi manusia 

dan lingkungannya.  

Chiras (Neolaka, 1991) menyatakan bahwa lingkungan menunjukkan 

keluasan segala sesuatu meliputi air, binatang, dan mikro organisme yang 

mendiami tanah itu, jadi lingkungan termasuk segala komponen yang 

hidup dan tidak hidup, interaksi antar sesama komponen. Lingkungan 

hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua 
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benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia 

dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Dari pengertian 

lingkungan yang sama yaitu perlu disadari bahwa ternyata pengelolaan 

lingkungan oleh manusia sampai saat ini tidak sesuai dengan etika 

lingkungan yaitu manusia bersikap superior terhadap alam. Manusia 

beranggapan bahwa dirinya bukan bagian dari alam semesta sehingga dia 

boleh bebas mengelolanya bahkan dapat merusak lingkungan hidupnya. 

Antar manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi 

timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia 

dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, demikian pula manusia 

membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan 

hidupnya. Laporan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan Nasional yang diselenggerakan oleh Universitas 

Padjadjaran pada bulan Mei 1972 menyatakan “ Hanya dengan 

lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, 

dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan akan berkembang 

kearah yang optimal”. Sepanjang masa lingkungan hidup memegang 

peranan penting dalam kebudayaan manusia, mulai dari manusia primitif 

sampai pada yang modern. 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup  Pemerintah dalam hal 
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ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah merancang tujuan dari 

pengelolaan lingkungan hidup yaitu :(menurut Pasal 3 UU  No. 32 Tahun 

2009) 

a. Melindungi wilayah Negara Kestauan Republik Indonesia dari 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan 

hidup; 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi 

masa depan; 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia; 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secar bijaksana; 

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

H. Limbah 

1. Pengertian Limbah 

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 1997, limbah adalah sisa suatu 

usaha atau kegiatan. Limbah merupakan buangan dalam bentuk zat cair 

yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan 

konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
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langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, dan 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 

manusia serta makhluk hidup lain. Hampir semua kegiatan manusia 

akan menghasilkan limbah cair ini, termasuk kegiatan industrilisasi. 

Air limbah adalah sisa air yang digunakan dalam industri atau rumah 

tangga yang dapat mengandung zat tersuspensi dan zat terlarut. Air 

limbah adalah air yang dikeluarkan oleh industri akibat proses produksi 

dan pada umumnya sulit diolah karena biasanya mengandung beberapa 

zat seperti: pelarut organik zat padat terlarut, suspended solid, minyak 

dan logam berat (Metcalf dan Eddy, 1991). 

Limbah dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Limbah ekonomis, yaitu limbah yang dapat dijadikan produk 

sekunder untuk produk lain dan atau mengurangi pembelian 

bahan baku. 

2. Limbah non ekonomis, yaitu limbah yang dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan. 

Air limbah yang bersifat non ekonomis tidak diharapkan dari segi 

estetika maupun sifatnya yang merugikan, terutama  karena begitu 

besarnya kandungan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, 

serta kandungan bahan-bahan lain yang dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran lingkungan. Air limbah di daerah iklim panas dapat segera 

kehilangan kadar oksigen terlarutnya dan segera berubah menjadi 

septik. Hal ini disebabkan iklim panas merupakan iklim yang optimum 

bagi pertumbuhan segian besar mikroorgaisme yang memanfaatkan 

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



42 

 

kadar oksigen terlarut dalam air limbah untuk proses degradasi 

senyawa-senyawa organik. Air limbah yang septik akan mempunyai 

bau yang sangat menusuk dan biasanya berasal dari hidrogen sulfida. 

2. Sumber Limbah Cair  

Ditinjau dari sumber penghasilnya, air limbah dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Air Limbah Domestik 

Sumber utama air limbah rumah tangga dari masyarakat berasal 

dari perumahan dan daerah perdagangan, daerah perkantoran, serta 

daerah fasilitas rekreasi. Buangan manusia sendiri teridiri dari 

tinja, urin, dan air penggelontor. Menurut Duncan Mara (1976), air 

limbah daerah tropis memiliki harga BOD antara 400 sampai 

700mg/L. 

Karakteristik air limbah yang berasal dari perumahan, menurut 

Winnerberger (1969), dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu: 

1) Grey water yaitu, air cucian yang berasal dari dapur, kamar 

mandi, laundry dan lain-lain tanpa feses dan urin. 

2) Black water yaitu, air yang berasal dari pembilasan toilet 

(feses dan urin). 

3) Yellow water yaitu, urin yang berasal dari pemisahan toilet 

dan urinals (dengan atau tanpa air untuk pembilasan). 

4) Brown water yaitu, black water tanpa urin atau yellow water. 

b. Air Limbah Non Domestik (air limbah industri) 

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



43 

 

Air limbah industri merupakan air bekas pemakaian yang 

berasal dari daerah bukan pemukiman seperti wilayah industri, 

rumah sakit, laboratorium dan lain sebagainya. Air limbah industri 

berasal dari proses dan operasi industri tersebut. 

Jumlah aliran air limbah yang bersal dari industri sangat 

bervariasi tergantung dari jenis dan besar kecilnya industri, 

pengawasan pada proses industri, derajat pengolahan air, serta 

derajat pengolahan air limbah di industri yang bersangkutan. 

Perkiraan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri yang 

tidak menggunakan proses basah yaitu sekitar 50 meter 

kubik/hektar per hari. Sebagai patokan dapat digunakan 

pertibangan 85 sampai 95 persen dari jumlah air yang 

dipergunakan adalah berupa air limbah apabila industri tersebut 

tidak menggunakan air limbah. Jika sebagian air limbah 

dimanfaatkan kembali, maka jumlah yang dibuang akan lebih kecil 

lagi.  

c. Air Limbah Tambahan dan Rembesan 

Air limbah tambahan merupakan air hujan yang melimpah dari 

saluran pengering atau saluran air hujan. Air limbah ini disebabkan 

oleh air hujan yang masuk melebihi daya tampung saluran 

sehingga limpahan air hujan akan digabung dengan air limbah. Hal 

ini akan menjadi faktor tambahan yang sangat besar, sehingga 

perlu diketahui curah hujan yang ada sehingga banyaknya air yang 

akan ditampung melalui saluran air hujan atau saluran pengering 
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dan saluran air limbah dapat diperhitungkan (Sugiharto dari Madya 

nova, 2005). 

Air hujan yang menjadi limpahan ada juga yang menguap 

diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan ada pula yang terinfiltrasi ke 

dalam tanah dan kemudian menjadi air tanah. Air limbah rembesan 

merupakan air tanah yang menyusut ke saluran air limbah melalui 

sambungan-sambungan pipa atau melalaui celah-celah yang ada 

karena kerusakan pipa saluran. Hal ini disebabkan oleh permukaan 

air tanah bertemu dengan saluran air limbah. 

3. Komposisi Air Limbah 

Berdasarkan komposisi dan jenis zat tersuspensi yang terkandung di 

dalamnya, terdapat perbedaan antara air limbah domestik dengan air 

limbah yang berasal dari industri. Pemcemar pada air limbah domestik 

dominan berupa bahan organik bersifat organobiologis. Air limbah 

domestik mengandung sebagian besar padtan tersuspensi baik 

berukuran besar, sedang maupun kecil (feses, sisa makanan), partikel 

koloid maupun terlarut (urin), senyawa kimia (sabun dan detergen), 

minyak dan lemak (A.K Haghi, 2010). 

Karakteristik air limbah domestik dapat bervariasi sesuai dengan 

kondisi lokal daerah, waktu aktivitas (jam ke hari, hari ke minggu, 

musim), tipe penyaluran (pemisahan yang lainnya atau kombinasi 

penyaluran dimana termasuk semburan air), kebiasaan, budaya dan 

gaya hidup masyarakat (Nusa Idaman, 2011). 
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Pencemar yang terkandung di dalam air limbah industri didominasi 

oleh bahan anorganik dan bersifat fisika kimiawi terutama logam berat 

dan diantaranya tergolong B3. Jenis pencemar dan karakteristik air 

limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi tergantung dari jenis 

dan besar kecilnya industri, jenis bahan baku primer dan sekunder yang 

dipakai dalam proses pengawasan pada proses indutri derajat 

penggunaan air dan derajat pengolahan air limbah yang ada (Sofian, 

2011). 

 

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Limbah Cair Domestik dan Industri 

Parameter Limbah Cair Domestik Limbah Cair Industri 

BOD 100-300 mg/L 0->50.000 mg/L 

COD 160-500 mg/L 0->100.000 mg/L 

Total Solid (Padatan 

Total) 
200-1000 mg/L 0->100.000 mg/L 

Suspended Solid 

(Padatan Tersuspensi 
100-500 mg/L 0->50.000 mg/L 

Dissolved Solid 

(Padatan Terlarut) 
100-500 mg/L 0->50.000 mg/L 

Nitrogen Total 5-86 mg/L 0->5.000 mg/L 

Phosphor Total 2-10 mg/L 0->200 mg/L 

Logam Berat 0 0->2.000 mg/L 

Minyak dan Lemak 0-40 mg/L 0->15.000 mg/L 

Sumber: Wisjnuprapto, 2007 

 

Tabel 1 menunjukan adanya perbedaan konsentrasi beberapa parameter 

utama dalam pencemaran air antara limbah domestik dengan limbah 

industri. 
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I. Tahu 

1. Penjelasan Umum Tahu 

Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok yang termasuk 

dalam empat sehat lima sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang 

mengandung banyak gizi dan mudah diproduksi. Untuk memproduksi tahu 

bahan-bahan yang dibutuhkan hanya berupa kacang kedelai, sehingga saat 

ini dapat ditemukan banyak pabrik pembuat tahu baik dalam bentuk usaha 

kecil maupun usaha menengah yang masih menggunakan cara konvensional 

(Lihannoor, 2010). 

Tahu adalah ekstrak protein kedelai yang telah digumpalkan dengan 

menggunakan bahan penggumpal protein seperti asam, garam kalsium, atau 

bahan penggumpal lainnya. Tahu merupakan makanan sehari-hari yang 

sering dikonsumsi dalam bentuk makanan ringan seperti gorengan. Pada 

skala industri pembuatan tahu membutuhkan alat khusus, seperti alat 

penggilingan kedelai menjadi bubur, namun tahu juga dapat dibuat dalam 

skala rumah tangga atau industri kecil, dimana tahu dibuat dengan 

menggunakan blender untuk proses penggilingan kedelai, namun mutu tahu 

yang dihasilkan kurang baik (Wikipedia, 2011). 

Tahu termasuk bahan makanan yang berkadar air tinggi. Besarnya 

kadar air dipengaruhi oleh bahan penggumpal yang dipakai pada saat 

pembuatan tahu. Bahan penggumpal asam menghasilkan tahu dengan kadar 

air lebih tinggi dibanding garam kalsium. Bila dibandingkan dengan 

kandungan airnya, jumlah protein tahu tidak terlalu tinggi, hal ini 

disebabkan oleh kadar airnya yang sangat tinggi. Makanan-makanan yang 
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berkadar air tinggi umumnya kandungan protein agak rendah. Selain air, 

protein juga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk yang menyebabkan bahan mempunyai daya 

awet rendah (Hamid, 2012). 

Tahu merupakan produk kedelai non-fermentasi yang disukai dan 

digemari di Indonesia seperti halnya tempe, kecap, dan tauco. Tahu adalah 

salah satu produk olahan kedelai yang berasal dari daratan Cina. Pembuatan 

tahu dan susu kedelai ditemukan oleh Liu An pada zaman pemerintahan 

Dinasti Han, kira-kira 164 tahun sebelum masehi. Komposisi zat gizi dalam 

tahu cukup baik. Tahu mempunyai kadar protein sebesar 8-12%, sedangkan 

mutu proteinnya yang dinyatakan sebagai NPU sebesar 65%. Tahu juga 

mempunyai daya cerna yang sangat tinggi karena serat dan karbohidrat yang 

bersifat larut dalam air sebagian besar terbuang pada proses pembuatannya. 

Dengan daya cerna sekitar 95%, tahu dapat dikonsumsi dengan aman oleh 

semua golongan umur dari bayi hingga orang dewasa, termasuk orang yang 

mengalami gangguan pencernaan (Shurtleff dan Aoyagi, 2001). 

2. Industri Tahu 

Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein dengan 

bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Industri tersebut berkembang pesat sejalan dengan 

peningkatan jumlah penduduk. Namun, di sisi lain industri ini 

menghasilakan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan dan 

merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah organik, dan 

dari data jumlah industri tahu di Indonesia mencapai 84.000 unit usaha 
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dengan kapasitas 2,56 juta ton/tahun (dimana 80% dari jumlah tersebut 

berada di pulau Jawa). Industri tahu masih tergolong industri skala kecil 

atau rumah tangga dengan peralatan dan teknologi sederhana serta masih 

mengandalkan tenaga manusia hampir disemua tahapan proses 

pembuatannya. 

3. Limbah Industri Tahu 

Industri Tahu merupakan salah satu industri yang menghasilkan 

limbah organik. Limbah industri tahu yang dihasilkan dapat berupa 

limbah padat dan cair, tetapi limbah cair memiliki tingkat pencemaran 

lebih besar dari pada limbah padat. Bahan utama pembuatan tahu adalah 

kedelai, dimana tahu adalah suatu olahan dari ekstrak kedelai yang 

dilakukan dengan penambahan asam cuka. Limbah tahu banyak 

mengandung protein dan karbohidrat tinggi sehingga pembusukan oleh 

mikro organisme pembusuk sangat mudah terjadi. (Winata dan Agung, 

2009). 

Limbah tahu berasal dari buangan atau sisa pengolahan kedelai 

menjadi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk dengan baik menjadi 

tahu sehingga tidak dapat dikonsumsi. Limbah tahu terdiri atas dua jenis 

yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair merupakan bagian 

terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan. Limbah ini terjadi karena 

adanya sisa air tahu yang tidak menggumpal, potongan tahu yang hancur 

karena proses penggumpalan yang tidak sempurna serta cairan keruh 

kekuningan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap dibiarkan. 

(Nohong, 2010). 
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Limbah industri tahu pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk 

limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pabrik 

pengelohan tahu berupa kotoran hasil pembersihan kedelai (batu, tanah, 

kulit kedelai dan benda padat lain yang menepel pada kedelai dan sisa 

saringan bubur kedelai yang disebut ampas tahu. Limbah padat yang 

berupa kotoran berasal dari proses awal (pencucian) bahan baku kedelai 

dan umumnya limbah padat yang terjadi tidak begitu banyak (0,3 dari 

bahan baku kedelai). Sedangkan limbah padat yang terbentuknya 

besarannta berkisar antara 25-35% dari produk tahu yang dihasilkan 

(Kaswinarni, 2007). 

Limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari proses 

perendaman, pencucian kedelai, pencucian peralatan prsoes produksi 

tahu, penyaringan dan pengepresan atau pencetakan tahu. Sebagian besar 

limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu aaadalah cairan 

kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dnegan air dadih. 

Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segerai 

terurai. Limbah ini sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan 

terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari 

lingkungan (Kaswinarni, 2007). 

4. Limbah Cair Industri Tahu 

Limbah industri tahu yang dihasilkan dapat berupa limbah padat dan 

cair, tetapi limbah cair memiliki tingkat pencemaran lebih besar dari pada 

limbah padat, karena limbah padat industri tahu bisa dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak. Limbah tahu banyak mengandung protein dan 
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karbohidrat tinggi sehingga pembusukan oleh mikro organisme 

pembusuk sangat mudah terjadi (Winarni, 2008). Sumber limbah cair 

lainnya berasal dari proses sortasi dan pembersihan, pengupasan kulit, 

pencucian, penyaringan, pencucian peralatan proses dan lantai. Jumlah 

limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu sebanding 

dengan penggunaan air selama proses pembuatannya. 

Limbah industri tahu yang dihasilkan biasanya dapat berupa limbah 

padat dan cair, tetapi limbah cair memiliki tingkat pencemaran lebih 

besar dari pada limbah padat, karena limbah padat industri tahu bisa 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Limbah tahu banyak mengandung 

protein dan karbohidrat tinggi sehingga pembusukan oleh mikro 

organisme pembusuk sangat mudah terjadi (Soemarko, 2009). Umumnya 

parameter limbah cair tahu yang diukur adalah pH, BOD, COD dan TSS 

sedangkan parameter kualitatifnya dapat berupa warna dan bau. 

J. Gambaran Umum Desa Kalisari 

Desa Kalisari terletak di sebelah barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas 

dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah dataran rendah dan 

dataran tinggi yang berbatasan dengan : 

Sebelah Utara :  Desa Karangtengah 

Sebelah Timur :  Desa Karanglo 

Sebelah Selatan : Desa Lesmana 

Sebelah Barat :  Desa Cikembulan 

Secara administratif Desa Kalisari termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Cilongok dan berjarak kurang lebih 3 km dari Ibu Kota Kecamatan. Secara 
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kewilayahan Desa Kalisari terdiri atas 2 ( dua ) dusun, 4 (empat) rukun warga 

dan 27 (dua puluh tujuh) rukun tetangga (RT), dengan rincian sebagai 

berikut:  

Dusun I terdiri atas 2 RW dan 15 RT 

a. RW  1 terdiri atas 8 RT 

b. RW  2 terdiri atas 7 RT 

 

Dusun II terdiri atas 2 RW dan 12 RT 

a. RW  3 terdiri atas 5 RT 

b. RW 4 terdiri atas 7 RT 
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