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ABSTRAK 

Anas Kurniawan, Rizki, 2013. Peran Badan Lingkungan Hidup dalam 

Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Pada Industri Rumah 

Tangga Pengelola Tahu. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Rodiyah, SPd., SH., Msi., 

Pembimbing II, Tri Sulistiyono, SH.MH. 

Kata Kunci: Peran, Sinergitas dan Lingkungan 

 

Lingkungan merupakan  kondisi ruang yang ada di sekitar kita yang terkait 

dengan kehidupan, sehingga  keberadaannya  perlu dipelihara dan dilestarikan  

untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut Badan 

Lingkungan Hidup dan masyarakat khususnya pengrajin dalam pengelolaan 

lingkungan perlu ditingkatkan. Pembuatan tahu yang dikerjakan dengan bahan 

baku kedelai akan membutuhkan air antara 7-10 ltr/ 1kg kedelai. Sisa air untuk 

proses pembuatan tahu merupakan limbah cair dengan karakteristik organik tinggi 

dan apabila langsung dibuang tanpa ada penanganan akan menurunkan daya 

dukung lingkungan/pencemaran. 

Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana 

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal pada Pengrajin Industri Tahu. (2) Bagaimana Sinergitas 

Stakeholder dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. 

Pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada 

dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian : (1) Peran Badan Lingkungan Hidup dalam 

Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada Pengrajin Tahu adalah 

dengan membangun Biodigester untuk menampung limbah tahu yang 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif (biogas). (2) Sinergitasnya adalah 

dengan bekerja bersama dan saling berkoordiansi dalam melaksanakan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengelolaan lingkungan 

hidup di Kabupaten Tegal. 

Simpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran BLH dan 

sinergitasnya sudah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal efisien dalam mewujudkan lingkungan hidup 

Kabupaten Tegal menjadi bersih dan bebas dari limbah, antara lain limbah tahu 

dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan didukung peran dari 

Pemerintah Daerah. Saran dari penelitian ini adalah BLH harus memperhatikan 

lingkungan sekitar dan mayarakat khususnya pengrajin industri tahu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar 

tetap dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan 

lahir dan batin antar  manusia dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal 

balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap selaras dan serasi 

dalam keseimbangan yang dinamis. 

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 sebagai 

landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan 

untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air 

dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat 

tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa depan secara berkelanjutan.  

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan 

memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, 

baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan 

1 
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batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, 

dan seimbang sesuai dengan fungsi lingkungan hidup. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah 

menerangkan bahwa “Pengembangan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan 

lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan 

untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 

kini dan masa depan”. 

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas 

wilayah, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan 

harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Demikian pula dengan 

lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Secara hukum lingkungan hidup 

Kabupaten Tegal meliputi ruang tempat sesuai dengan peraturan yang ada 

yang merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tegal. 

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga 

struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. 

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang 

pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya 

pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari 
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tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup. 

Perangkat hukum yang memiliki fungsi preventif mempunyai peran 

yang besar yaitu berupa pemberian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, 

untuk itu dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban 

penanggung jawab terhadap lingkungan. Namun demikian, sengketa 

lingkungan hidup dapat terjadi, untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup dengan cara alternatif yaitu penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup diluar pengadilan yaitu dengan kesepakatan antar pihak 

yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan  tidak 

membawa hasil maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Dengan adanya perangkat hukum yang menunjang ini, setiap orang akan 

berfikir betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan 

lingkungan hidup untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. 

Kabupaten Tegal merupakan  salah satu pusat pertumbuhan industri di 

Jawa Tengah bagian barat yang cukup potensial. Selain berdampak positif 

seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan industri 

juga dapat memberikan tekanan terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan 

seperti menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran air limbah industri, 

timbulnya pencemaran udara serta timbulnya limbah padat. 

Pembangunan di Kabupaten Tegal yang secara terus menerus 

memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu 
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hidup masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan 

tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan 

permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai 

akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat dan beragam. Dipihak lain, daya dukung 

lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat 

menurun. 

Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali pencemaran 

lingkungan di Kabupaten Tegal, terutama di kawasan daerah industri 

pembuatan tahu. Meskipun produk yang dihasilkan bagi masyarakat, namun 

akses yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu adanya 

limbah tahu. Kecamatan Adiwerna merupakan  kawasan daerah industri 

rumah tangga yang pengelolaan limbahnya masih kurang baik, sehingga dapat 

mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara 

pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan 

terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, 

aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur. Hal 

tersebut sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan 

terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh 

limbah, dan rusaknya ekosistem. 

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 

menjelaskan bahwa sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, 
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konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Jadi untuk 

menangani hal tersebut masyarakat harus lebih bisa memperhatikan 

dampaknya. 

Tabel 1.1 Kasus Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Adiwerna 

No Tempat 

Pencemaran 

Jenis dan Tahun Pencemaran 

2010 2011 2012 

Tanah Air Udara Tanah Air Udara Tanah Air Udara 

1 
Pesalakan 

Utara 
4 kasus 3 kasus - 3 kasus 3 kasus 1 kasus 4 kasus 5 kasus 1 kasus 

2 
Pesalakan 

Selatan 
2 kasus - 2 kasus 2 kasus - - 1 kasus 1 kasus 2 kasus 

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2012 

Keadaan ini mendorong Pemerintah Daerah khususnya Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk melakukan upaya pengendalian 

dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat 

ditekan sekecil mungkin. Meskipun Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lingkungan Hidup namun masih tetap terjadi pencemaran 

lingkungan di Kecamatan Adiwerna. 

Tugas pokok dari Badan Lingkungan Hidup adalah membantu bupati 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengkajian dampak 

lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, 
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penanganan lingkungan dan pengendalian kerusakan  lingkungan ( Perda Kab. 

Tegal No.9 Tahun 2008 Pasal 16 ). 

Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian : “ PERAN BADAN 

LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL 

PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PENGRAJIN TAHU ” 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri di 

Jawa Tengah bagian barat yang cukup potensial. Selain berdampak positif 

seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan industri 

juga dapat memberikan tekanan terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan 

seperti menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran air limbah industri, 

timbulnya pencemaran udara serta timbulnya limbah padat. 

Pembangunan di Kabupaten Tegal yang secara terus menerus 

memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu 

hidup masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan 

tidak merata, baik dalam kualitas, sedangkan permintaaan akan sumber daya 

alam tersebut semakin meningkat dan beragam. Dipihak lain, daya dukung 

lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat 
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menurun. Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali 

pencemaran lingkungan di Kabupaten Tegal, terutama di kawasan daerah 

industri pembuatan tahu. Meskipun produk yang dihasilkan bagi masyarakat, 

namun akses yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu 

adanya limbah tahu. Kecamatan Adiwerna merupakan  kawasan daerah 

industri rumah tangga yang pengelolaan limbahnya masih kurang baik, 

sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, 

dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalah berupa 

masalah-masalah yang mungkin timbul dari lingkungan hidup tersebut adalah: 

(1) Kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal. 

(2) Jumlah limbah yang dihasilkan setiap tahun di kawasan industri tahu yang 

semakin meningkat. 

(3) Faktor yang mengakibatkan jumlah limbah semakin banyak dan meningkat 

setiap tahunnya. 

(4) Upaya Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal dalam mengatasi 

kendala tersebut. 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan 

diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah : 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun  2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada 

Pengrajin Industri Tahu; 

(2) Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal pada Pengrajin Industri Tahu. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka pokok 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

(1) Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup dalam 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal pada Pengrajin Industri Tahu? 

(2) Bagaimana Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

pada Pengrajin Industri Tahu? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

(1) Mendeskripsikan Peran Badan Lingkungan Hidup dalam 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  di 

Kabupaten Tegal pada Pengrajin Tahu; 

(2) Mendeskripsikan Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

pada Pengrajin Industri Tahu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis : 

(1) Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Tegal. 

(2) Pengembangan ilmu Hukum Lingkungan dan Perundang-

undangan. 

1.5.2 Manfaat Praktis : 

(1) Upaya ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  bagi 

kajian yang sama pada penelitian selanjutnya. 
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(2) Bahan patokan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup terutama berkaitan dengan 

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Tegal. 

(3) Dasar penulis Peran Badan Lingkungan Hidup. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari 

suatu karya ilmiah. Sitematika penulisan dalam hal ini bertujuan agar 

dengan mudah dapat memahami karya tulis ini, serta tersusunnya skripsi 

yang teratur dan sitematis. Untuk mempermudah pembahasan maka 

penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut : 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari atas sampul, lembar kosong 

berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul lembar pengesahan 

kelulusan, lembar pernyataan, lembar motto dan  peruntukan, kata 

pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian 

dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok 

skripsi sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan akan terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian tinjauan pustaka akan berisi mengenai tinjauan tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, focus 

penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, uji 

keabsahan data, analisis data, prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai gambaran umum Kabupaten Tegal, 

pelaksanaan PERDA NO. 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan kendala-kendala pelaksanaan PERDA 

tersebut pada Badan Lingkungan Hidup. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan skripsi ini.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Pengertian Umum Lingkungan Hidup 

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. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting 

pembentukannya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen biotik 

dan komponen abiotik. Komponen biotik pada lingkungan hidup mencakup 

seluruh makluk hidup di dalamnya, yakni hewan, manusia, tumbuhan, jamur dan 

benda hidup lainnya. sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda mati yang 

bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sebuah lingkungan yakni 

mencakup tanah, air, api, batu, udara, dan lain sebagainya. 

Secara yuridis indonesia telah menuliskan definisi lingkungan hidup pada 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

Pengelolaan lingkungan hidup, yaitu sebagai : “suatu kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan 

makhluk hidup lainnya”. 

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi 

yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi 
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kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas 

jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas 

menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya : jurang, 

sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi 

lingkungan hidup harus diartikan luas, yaitu tidak hanya 

lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, 

sosial dan budaya (Otto Soemarwoto, 1988:29). 

 

2.1.2 Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindugan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Bekerjanya Hukum (Pembentukan dan Implementasi) 

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoretis tentang 

implementasi hukum adalah teori dari Robert Seidman yaitu teori tentang 

bekerjanya hukum. Teori ini akan  didayagunakan untuk melakukan analisis 

tentang implementasi hukum . Robert B. Seidman dalam Disertasi Nurul A. 

(2007: 15) “Menurut teori ini, implementasi hukum tidak akan lepas dari 

pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, terutama 

pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik”. 

Dengan menggunakan teori bekerjanya hukum ini akan dapat 

dijelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, 
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budaya, serta politik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pengangkatan jabatan 

struktural.  

Secara konstruktif teori Robert Seidman Disertasi Nurul A. (2007: 

16)  tentang bekerjanya hukum dilukiskan oleh Satjipto sebagai berikut  .  

Bagan 2.1 

Bekerjanya Hukum menurut Seidman  

sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Seidman sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo Dalam 

Disertasi Nurul A (2007:16). 

 

Lembaga 

Pembuat 

Peraturan 

Lembaga 

Penerap 

Peraturan 

 

Pemegang  

Peran 

Norma 

Umpan-balik 

Faktor-faktor Sosial  

dan Personal 

Norma 

Aktivitas 

Penerapan sanksi 

Faktor-faktor Sosial  

dan Personal 

Faktor-faktor Sosial  

dan Personal 

Umpan-balik 
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Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dalam 

Disertasi Nurul A. (2007: 17) dirumuskan beberapa pernyataan teoretis 

sebagai berikut:  

(1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang 

bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk 

bertindak;  

(2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang 

peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat 

tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang 

berlaku, dari sanksi-sanksi, dari aktivitas lembaga pelaksanaan, 

serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain 

sebagainya yang bekerja atas dirinya;  

(3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana 

sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat 

tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang 

berlaku, dari sanksi-sanksi, dan dari seluruh kompleks kekuatan 

sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, 

serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan 

birokrasi;  

(4) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-

undang  sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat 

tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum 

yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks 

kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas 

mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang 

peran dan birokrasi. 

 

2.2.2 Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat 

Demokratis 

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai hilangnya 

potensi ketahanan dan keberlanjutan ekologi serta potensi 

ketahanan dan keberlanjutan sosial. Adapun ketahanan dan 

keberlanjutan ekologi mengacu kepada ketersediaan daya 

dukung tanah, air, udara dan keanekaragaman kehidupan dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan 

ketahanan sosial baik pada aspek politik, ekonomi dan budaya. 

Sehingga reformasi pengelolaan lingkungan hidup harus 

mengacu kepada upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan 

ekologi dan sosial ini. 
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Pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa Negara 

Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa negara seperti tercantum 

dalam pembukaan UUD 1945 merupakan benteng Hak Asasi 

Manusia dengan peran-peran Proteksi-Prevensi dan Promosi. 

Demikian pula di tingkat internasional Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya 

didirikan untuk menciptakan dunia yang adil dan damai dengan 

cara memajukan hak asasi manusia. Konsekuensi logis dari 

peran Indonesia sebagai anggota PBB serta amanat UUD 1945 

untuk ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

harus segera meratifikasi konvensi internasional di bidang hak 

asasi manusia, yakni hak sipil politik (hak asasi manusia 

generasi pertama) dan konvensi hak ekonomi-sosial-budaya 

(hak asasi manusia generasi kedua). 

Selain itu kini berkembang hak asasi manusia generasi 

ketiga, walaupun belum mencapai tingkat kematangan untuk 

dituangkan dalam konvensi PBB tentang hak asasi manusia. Hak 

generasi ketiga ini mencakup hak atas pembangunan, hak atas 

perdamaian dan hak atas lingkungan hidup. Untuk itu 

pemerintah Indonesia harus terlibat dalam upaya-upaya di 

tingkat internasional untuk mendewasakan hak asasi manusia 

generasi ketiga ini. Khusus di bidang lingkungan hidup sejak 

tahun 1972 telah dilakukan beberapa konferensi PBB dalam 

bidang lingkungan hidup. Berbagai deklarasi atau piagam bumi 

yang telah disepakati, serta berbagai konvensi internsional di 

bidang lingkungan hidup haruslah menjadi instrumen hukum 

normatif bagi Indonesia pula untuk menegakan hak asasi 

manusia khususnya hak atas lingkungan hidup. 

Secara khusus di dalam UUD 1945 yang menyangkut 

langsung hak atas lingkungan terdapat di dalam Pasal 28 G ayat 

1 : ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Kemudian dalam Pasal 33 ayat 2 : ”Cabang-cabang produksi 

yang penting bagi negara dan yang mengusai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara”. Serta pada ayat 3. ”Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara”. Serta ayat 4 : “Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
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efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan nasional”. 

Reformasi lingkungan hidup harus mengacu kepada 

upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan fisik dan sosial. 

Jadi selain berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan fisik, 

reformasi lingkungan hidup mencakup pula upaya-upaya untuk 

memajukan ketahanan dan keberlanjutan sosial artinya 

menyangkut pula pemajuan hak-hak asasi yang menyangkut 

bidang politik, ekonomi dan budaya. Sehingga pemajuan 

terhadap hak-hak atas lingkungan hidup mencakup pula 

prasyarat pemenuhan hak-hak politik, ekonomi dan budya. 

Dengan demikian hak atas lingkungan hidup menegaskan 

pentingnya memandang upaya-upaya pemajuan hak asasi 

manusia sebagai upaya-upaya yang sistematis, integral dan 

komprehensif. Jadi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, 

sosial, budaya, serta hak-hak generasi ketiga tidak bisa dilihat 

sebagai hirarki, yang satu lebih penting dari yang lain 

(http://lingkungan_hidup_sebagai_ham.go.id) yang diakses pada 

tanggal 5 Desember 2012. 

 

2.2.3 Modal Pemeliharaan Lingkungan Hidup 

Dengan menempatkan negara sebagai benteng Hak Asasi 

Manusia, maka dalam penataan ulang relasi negara, modal dan 

rakyat terutama dalam lapangan perekonomian, rakyat harus 

ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Sedangkan 

negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen kepengurusan 

dan penyelenggaraan kebijakan yang ditujukan untuk 

melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Pengertian 

tentang Hak Menguasai Negara (HMN) atas cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 

orang serta atas bumi, air dan kekayaan alam untuk sepenuh-

penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila di 

tundukan kepada kepentingan hak asasi warganya. Sehingga 

kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat terutama dalam akses 

terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari 

HMN. Dengan demikian maka peran modal bersifat sekunder 

dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan oleh rakyat. 

http://lingkungan_hidup_sebagai_ham.go.id/
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Dalam hal ini bertentangan dengan kenyataan yang 

berlangsung selama ini bahwa dengan alas hak menguasai 

negara pemerintah dengan sewenang-wenang meniadakan hak 

rakyat atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut dengan 

memberikan konsensi yang seluas-luasnya kepada kepentingan 

modal. Jelas dengan mengabaikan hak-hak rakyat dalam 

penguasaan dan pengelolaan bumi,air dan kekayaan alam maka 

sebenarnya hak menguasai negara kemudian tidak akan dapat 

memenuhi tujuan akhirnya yakni sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Pertama, untuk mendekatkan kepentingan negara 

dengan kepentingan rakyat yang beragam dan spesifik menurut 

karakteristik politik, ekonomi, sosial, budaya serta kondisi 

alamnya, maka HMN harus didesentralisasikan ke tingkat 

kesatuan politik yang lebih kecil. Baik itu propinsi, kabupaten 

atau kotamadya bahkan sampai tingkat desa. Kedua, HMN harus 

pula dikontrol baik oleh wakil-wakil rakyat di parlemen maupun 

melalui mekanisme-mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi 

langsung dapat dilakukan melalui penyerapan aspirasi yang 

disampaikan melalui berbagai sarana demokrasi yang 

dimungkinkan (selain melalui parlemen), juga melalui 

mekanisme persetujuan rakyat secara langsung atau hak veto 

atas proyek-proyek pembangunan dan ekonomi lainnya. 

Demokrasi langsung menjadi penting karena wakil-wakil rakyat 

atau partai-partai politik saat ini masih diragukan dalam hal 

akuntabilitas dan representasinya (http://modal_plh) yang 

diakses pada tanggal 7 Desember 2012. 

2.4 Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berpikir yang hendak di bangun dapat dilihat 

dalam bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

http://modal_plh/
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2.4.1 Bagan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan; 

(3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah; 

(4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Landasan Teori: 

1. Teori Bekerjanya 

Hukum (Pembentukan 

dan Implementasi) 

2. Lingkungan Hidup 

sebagai HAM dalam 

masyarakat demokratis 

3. Modal Pemeliharaan 

Lingkungan Hidup 

Lembaga Negara: 

Badan Lingkungan Hidup 

 

Yuridis Empiris : 

1.  Observasi 

2.  Wawancara 

3.  Dokumentasi 

Peran Badan 

Lingkungan Hidup 

dalam melaksanakan 

Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal 

Sinergitas Stakeholder 

dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 

14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Kabupaten 

Tegal 

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam 

Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal pada Industri Rumah Tangga Pengelola Tahu dan 

Mendeskripsikan Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. 
 

Referensi bagi penelitian hukum selanjutnya mengenai Peran dan Sinergitas 

Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal. 

UUD 1945 

Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 
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2.4.2 Penjelasan 

2.4.2.1 Input (input) 

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum 

yaitu: Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007  tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

2.4.2.2 Procees (proses) 

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan 

sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) 

permasalahan tentang Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada 

Industri Rumah Tangga Pengelola Tahu, dan mengkaji beberapa 

permasalahan yaitu : 

(1) Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal pada Pengusaha Tahu? 
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(2) Bagaimana Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Tegal? 

2.4.2.3 Output (tujuan) 

Tujuan dari penelitian adalah Mendeskripsikan Peran Badan 

Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal pada Pengusaha Tahu, dan Mendeskripsikan 

Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2.4.2.4 Outcome (manfaat) 

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil 

akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

penelitian hukum selanjutnya dan memberi sumbangan pemikiran bagi 

ilmu pengetahuan terkait dengan Peran dan Sinergitas Badan 

Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian 

yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”. (Moleong 2009: 6). 

Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009: 57) metode penelitian 

kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiaah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. 

Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan 

mampu mendeskripsikan tentang Peran Badan Lingkungan Hidup dalam 

Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada 

Industri Rumah Tangga Pengrajin Tahu. 

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dapat juga disebut yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari 
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kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku (Soemitro, 1985:9). 

Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum 

yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya 

pada Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada Industri Rumah 

Tangga Pengrajin Tahu. 

3.2 Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu prosedur atau 

pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang 

di selidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak sebagaimana 

adanya (Soerjono dan Abraham, 1999:23). 

Dikatakan bersifat deskriptif , karena penulisan ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

akibat hukum dan perlindungan hukum dari pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

pada Pengrajin Industri Tahu. Sedangkan analitis berati 

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan 

memberi makna pada aspek yang dapat saling berkaitan antara 

yang satu dengan yang lainnya (Soemitro, 1999:97). 

 

Penelitian terhadap teori-teori dan praktek-praktek adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya. 

Jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan 
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kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan 

obyek yang menjadi pokok permasalahan. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai 

dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah 

pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan 

yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” 

(Moleong, 2009: 97). 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus dari penelitian ini 

yaitu : 

(1) Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada Pengusaha Tahu; 

(2) Sinergitas Stakeholder dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tegal. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Untuk menunjang informasi tentang Peran Badan Lingkungan Hidup 

dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

pada Industri Rumah Tangga Pengelola Tahu, maka penulis  melakukan 

penelitian secara langsung ke Instansi atau badan yang berwenang dengan 
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masalah yang diteliti. Lokasi yang ditentukan penulis yaitu Kantor Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah “Sumber dari mana data dapat 

diperoleh” (Meloeng, 2000: 114). Sumber data merupakan masalah yang 

perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang 

lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai” (Moleong, 2009: 157). Sumber data ini dicatat melalui 

catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti 

dari : 

3.5.1.1 Informan 

Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2009: 132). 

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

(1) Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal; 

(2) Kepala Subbidang (Kasub) Pengawasan dan Penegak Hukum 

Lingkungan. 
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3.5.1.2 Responden 

Responden adalah “orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti” (Arikunto, 2006: 198). Dalam penelitian ini yang akan 

dijadikan responden adalah sebagai berikut : 

(1) Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 

(2) Kepala Subbidang (Kasub) Pengendalian Kerusakan Sumber 

Daya Alam (SDA); 

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium 

Lingkungan. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam 

data sekunder terdiri dari  3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut: 

3.5.2.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. 

Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi : 

(1) Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

(2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 
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3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa 

buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain : 

(1) Buku-buku tentang penelitian hukum; 

(2) Buku-buku tentang Lingkungan Hidup, khusunya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

(3) Website-website tentang Lingkungan Hidup, Khususnya 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3.5.2.3 Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu 

diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh 

data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode 

pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

3.6.1 Pengamatan (Observasi) 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data esensial 

dalam penelitian terlebih dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengamatan atau observasi dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang 

dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006: 174), bahwa : 
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(1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan langsung. 

(2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya. 

(3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa 

dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung dipeoleh 

dari data. 

(4) Sering terjadi keraguan pada peneliti, jika seandainya terjadi 

kekeliruan pada data yang dijaringnya. 

(5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu 

memahami situasi-situasi yang rumit. 

(6) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi 

lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat 

yang sangat bermanfaat. 

 

Observasi ini merupakan pengamatan langsung dan pencatatan-

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang akan dijadikan penelitian adalah 

Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 

Kabupaten Tegal Pada Industri Rumah Tangga Pengelola Tahu. 

3.6.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Meleong, 2006: 186). 

Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan dan 

responden, yaitu: 

(1) Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal; 
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(2) Kepala Subbidang (Kasub) Pengawasan dan Penegak Hukum 

Lingkungan; 

(3) Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 

(4) Kepala Subbidang (Kasub) Pengendalian Kerusakan Sumber 

Daya Alam (SDA); 

(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium 

Lingkungan. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu “Metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya” 

(Arikunto, 1998: 236). 

Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di 

Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu” 

(Moleong, 2002: 178). 
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Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

(2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan yang dikatakan secara pribadi. 

(3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu 

diteliti dengan sepanjang waktu. 

(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan. 

(5) Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2002: 178). 

 

    Bagan 3.1 Perbandingan Triangulasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                 Sumber: Moleong, 2002: 178 

 

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka peneliti melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian 

pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-

fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh 

dapat dipercaya dan meyakinkan. 

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, 

diantaranya :  

(1) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif; 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Sama Data Valid 
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(2) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara 

akademik maupun logistik. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah 

“Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong, 2002: 103). 

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 20), tahapan 

analisis data adalah sebagai berikut :  

(1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang 

ada di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan dan 

Staff di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal. Adapun 

langkah-langkahnya adalah (a) mengurus surat ijin penelitian; (b) melakukan 

penelitian; (c) penelitian di lapangan; (d) mendapatkan hasil wawancara; dan 

(d) dokumentasi. 

(2) Reduksi Data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 
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mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data yang peneliti 

lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Peran 

Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Tegal pada Industri Rumah Tangga Pengelola Tahu, 

mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan 

membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini peneliti memilih data yang 

paling tepat yang disederhanakan dan diklasifikasikan atau dasar tema, 

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan, dan 

membuat simpulan menjadi uraian singkat. 

(3) Penyajian Data 

Data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data 

sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan 

metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan 

pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan 

penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara 

sistematis. 

(4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang 

diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak 

muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya 
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kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode 

pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penelitian. 

 

 

     Bagan 3.2 Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120) 

  

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan 

data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, 

setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data 

juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai 

dilakukan, maka diambil kesimpulan.

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

kesimpulan/ 

Verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Tegal 

4.1.1.1 Otonomi  Daerah 

 Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

Ibukotanya adalah Slawi, sekitar 14 km sebelah selatan Kota Tegal. Kabupaten 

Tegal berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pemalang 

di timur, Kabupaten Banyumas di selatan, serta Kabupaten Brebes diselatan dan 

barat. Bagian utara wilayah Kabupaten Tegal merupakan daratan rendah. Di 

sebelah selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Slamet 3.428 

meter. 

 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut 

terdapat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5. 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lingkungan 

Hidup :  

(1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 
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(2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

(4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah 

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

4.1.1.2 Pemerintahan 

(1) Pembagian Wilayah Administrasi 

Kabupaten Tegal mempunyai wilayah administrasi yang terdiri atas 18 

Kecamatan, 281 Desa dan 6 Kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah 

administrasi tersebut adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 

(2) Pemerintahan Daerah 

Roda Pemerintahan Kabupaten Tegal di selenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan (UU.No. 32 Tahun 2004). 

 Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala 

Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati. Dalam 

menyusun kebijakan dan mengawasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah 

Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah. 
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(3) Pembangunan Desa 

 Sesuai UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Desa dibentuk atas 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri 

atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, 

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 Kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan di seluruh wilayah 

Kabupaten Tegal , dari 281 Desa dan 6 Kelurahan. 

Wilayah kabupaten Tegal di bagi atas 18 Kecamatan antara lain : 

1. Warureja 

2. Suradadi 

3. Kramat 

4. Tarub 

5. Talang 

6. Dukuhturi 

7. Adiwerna 

8. Dukuhwaru 

9. Slawi 

10. Pangkah 

11. Kedungbanteng 

12. Jatinegara 
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13. Lebaksiu 

14. Balapulang 

15. Pagerbarang 

16. Margasari 

17. Bumijawa 

18. Bojong 

Adiwerna adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 

Kecamatan Adiwerna terdiri dari dari 11 desa : 

1. Adiwerna 

2. Lumingser 

3. Tembok Banjaran 

4. Tembok Lor 

5. Tembok Kidul 

6. Ujung Rusi 

7. Pagiyanten 

8. Harjosari 

9. Pasarean 

10. Lemah Duwur 

11. Kalimati 

Kecamatan Adiwerna merupakan salah satu kecamatan yang sebagian 

besar penduduknya memproduksi tahu. Industri tahu di Kabupaten Tegal 

merupakan industri kecil atau industri rumah tangga yang paling banyak. Tahu 

menjadi makanan khas dan jajanan oleh-oleh khas Tegal. Para Pengrajin 
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terbesar  di berbagai desa dengan jumlah pengrajin yang cukup beragam. 

Jumlah pengrajin tahu di Kabupaten Tegal mencapai kurang lebih 1200 

pengrajin. Di pendukuhan Pesalakan Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna 

sebagai pusat konsentrasi produksi tahu, saat ini mencapai 344 pembuat tahu. 

Kapasitas produksi rata-rata setiap pengrajin per hari 30-100 kg 

kedelai. Limbah yang dihasilkan selama proses produksi tahu antara lain 

ampas tahu dan air limbah. Dari setiap kapasitas produksi rata-rata tersebut, 

debit air limbah yang dihasilkan setiap pengrajin rata-rata 640 liter. Dengan 

jumlah pengrajin yang ada, akumulasi limbah tersebut secara signifikan 

mempengaruhi lingkungan. 

Beberapa jenis limbah dapat dan telah dimanfaatkan. Ampas tahu 

dijual diambil masyarakat sekitar dan dimanfaatkan untuk pakan ternak, 

campuran pembuatan tempe, pembuatan gembus dan makanan kecil khas 

Tegal (amprut). Sedangkan air limbah pernah dimanfaatkan untuk pembuatan 

nata de soya namun kurang diminati pasar mengingat bahannya berasal dari 

limbah. Meskipun telah banyak dimanfaatkan, limbah masih mengganggu 

terutama bau menyengat sehingga berdampak pada kualitas air sungai. 

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal mendirikan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai wujud penanganan limbah 

tahu. Di Pedukuhan Pesalakan terdapat dua buah Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL), satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) saat ini belum 

beroperasi sedangkan satunya hanya mampu menampung 160 pembuat tahu 
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sehingga belum dapat beroperasi secara maksimal. Limbah cair dari pembuat 

tahu yang tidak tertampung Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) langsung 

mengalir kesawah dan aliran yang menuju ke sungai sehingga menyebabkan 

aliran sungai Gung tercemar. Upaya pengembangan sedang diupayakan oleh 

Pemerintah Propinsi. Namun demikian, pengembangan ini belum integratif 

dalam mengurangi potensi pencemaran limbah secara menyeluruh. Oleh sebab 

itu, Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban dalam penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 

Kabupaten Tegal. 

4.1.1.3 Sosial Budaya 

(1) Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin cerdas 

yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas tinggi. 

Data dari Departemen Pendidikan, pemuda dan olahraga 

Kabupaten Tegal tentang jumlah sekolah, murid dan guru dapat 

diketahui dalam tahun 2007 pada tingkatan SD dan yang sederajat 

jumlah sekolah 1.032, setiap sekolah rata-rata menampung 76,79 

siswa, dengan 7,18 guru dimana setiap guru menampung 10,69 

siswa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal) 

Dari 334 sekolah SLTP dan yang sederajat, rata-rata 

menampung 183,02 siswa dan tenaga pengajar 10,89 guru untuk 

setiap sekolah. Rasio murid terhadap guru adalah satu dibanding 

16,81. Pada jenjang pendidikan SLTA dan yang sederajat dari 

jumlah sekolah 100, rata-rata siswa yang tertampung setiap 

sekolah adalah 276,18 siswa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Tegal) 
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(2) Kebersihan 

Produksi sampah pada tahun 2008 di Kabupaten Tegal mencapai 

373,17 m
3
. Dari sejumlah tersebut yang terangkut ke penampungan akhir 

85,77%. 

4.1.2 Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lingkungan 

Hidup 

e. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa : 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. 

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindugan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 : 

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 dan makhluk hidup lain. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjelaskan 

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal 
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perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan 

pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. 

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah 

Pengendalian lingkungan hidup adalah setiap upaya atau kegiatan 

pencegahan dan/atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

monitoring, evaluasi, dan pengawasan serta penataan. 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal 

Bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam 

pelaksanaan pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan di Kabupaten Tegal maka perlu melaksanakan pengelolaan 

lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan 

lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang serta untuk maksud 

tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4.1.3 Penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan 

Hidup 

4.1.3.1 Penerapan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa : 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat. 
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Peraturan dasar hukum formal sebagai landasan yuridis dan 

filosofis bagi pembentukan politik UUPA adalah pasal 33 ayat (3) UUD 

1945. Sebagaimana disebutkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai 

landasan konstitusional dan politik pertahanan, jika dicermati ketentuan ini 

maka kata “menguasai” memberikan pernyataan kewenangan menguasai 

negara yang diberi kewenangan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, kewenangan menguasai tanah yang 

diberikan kepada negara untuk mengatur peruntukkannya yang ditujukan 

bagi masyarakat (falsafah atau jiwa dan semangat UUPA). 

Isi ayat pasal di atas bermakna bahwa segala sesuatu mengenai 

sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam 

lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, 

diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan 

segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan 

atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. 

Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk 

menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi ayat pasal tersebut. 

Sehingga dibentuklah lembaga-lembaga yang ditugasi untuk mengurusi 

dan mengelola elemen-elemen alam milik bumi Indonesia. Contohnya saja 

negara kita memiliki beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang 

mengurusi hal-hal tersebut seperti, PAM (Perusahaan Air Minum), 

Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas), Pertamina, PLN (Perusahaan Listrik 

Negara), dan lain sebagainya. Ini semua menunjukan negara sudah 
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menjalankan kewajibannya sesuai amanah ayat pasal di atas untuk tahap 

pertama. 

4.1.3.2 Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjelaskan 

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal 

perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan 

pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 pasal 1 : Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai 

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau  kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pangambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

4.1.3.3 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjelaskan 

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal 

perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan 

pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 pasal 1 : Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai 
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dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau  kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pangambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Dalam hal ini untuk melaksanakan pembangunan berwawasan 

lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber 

daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar 

berbagai usaha dan/atau kegiatan, setiap usaha dan/atau kegiatan pada 

dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu 

dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian 

dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan 

sedini mungkin, analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha 

dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan hidup. 

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 
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4.1.3.4 Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa 

Tengah 

Pengendalian lingkungan hidup adalah setiap upaya atau kegiatan 

pencegahan dan/atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, 

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

monittoring, evaluasi, dan pengawasan serta penataan. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam pasal 3 menjelaskan 

tujuan dari pengendalian lingkungan hidup adalah untuk mencegah dan 

menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan  fungsi 

sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

4.1.3.5 Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

a. Asas, Tujuan, dan Sasaran Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten 

Tegal 

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal dilaksanakan 

secara terpadu yang dikoordinasi Perangkat Daerah yang membidangi 

Lingkungan Hidup dan instansi lain serta masyarakat dan/atau pelaku 

pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan 
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pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Instansi daerah di Kabupaten Tegal yang menangani pengelolaan 

lingkungan hidup ini adalah Badan Lingkungan Hidup. 

Pada pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Tegal 

berkewajiban untuk : 

(1) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

(2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 

kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

(3) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 

kemitraan antara, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya 

pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

(4) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

(5) Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif 

dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup; 

(6) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab dengan 

lingkungan hidup; 
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(7) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang 

lingkungan hidup; 

(8) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan 

kepada masyarakat; 

(9) Memberikan penghargaan kepada orang dan atau lembaga yang 

berjasa di bidang lingkungan hidup. 

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu 

dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, 

perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan 

perubahan iklim. Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 

kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan 

ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan 

nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Kebijakan daerah tersebut tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Tegal Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 diberlakukan guna menjamin fungsi 

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan, maka perlu melaksanakan pengelolaan 

lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan 

lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Pasal 1 

ayat 5 yang di maksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi 

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan 

lingkungan hidup ini diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas 

berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Pasal 3 adalah sebagai berikut : 

(1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 

manusia dan lingkungan hidup; 

(2) Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki 

sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; 

(3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan; 

(4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

(5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara teratur; 

(6) Terlindunginya daerah terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang 

menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
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b. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Selain Pemerintah Kabupaten Tegal, masyarakat Kabupaten Tegal 

juga berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup. Di samping itu, bagi masyarakat yang melakukan usaha 

dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan 

akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Jadi disin masyarakat 

memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Dalam hal ini peran masyarakat meliputi dalam proses 

pengambilan keputusan, mengajukan keberatan maupun dengar pendapat 

atau dengan cara lain. Peran masyarakat tersebut dilakukan dengan cara : 

(1) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan; 

(2) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 

(3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan sosial; 

(4) Memberikan saran dan pendapat; 

(5) Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. 

Bagi masyarakat yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup 

dengan jenis usaha atau kegiatan tertentu wajib membayar pajak, dan/atau 

retribusi maupun memberikan kontribusi lainnya kepada Pemerintahan 
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Daerah. Jenis dan besarnya pajak, retribusi dan kontribusi lainnya di 

tetapkan dengan Peraturan Daerah. 

c. Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup 

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup,setiap usaha 

dan/atau kegiatan dilarang melanggar mutu dan kriteria kerusakan 

lingkungan hidup. Untuk itu, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

hidup (AMDAL). Bagi masyarakat yang memiliki rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi 

dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL). Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan 

yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar kedua 

klasifikasi tersebut di atas wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan 

Lingkungan (SPPL). 

AMDAL, UKL, dan UPL serta SPPL merupakan persyaratan yang 

mengikat untuk mengambil keputusan pemberian izin bagi suatu usaha 

dan/atau kegiatan dan sebagai kelengkapan untuk pemberian rekomendasi 

yang dikeluarkan oleh Bupati. Dokumen AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL 

dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali dengan ketentuan setiap 

tahun dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan 

Bupati. 
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Evaluasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan 

Bupati tersebut adalah dengan melakukan uji laboratorium sesuai dengan 

standar baku mutu yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-

undangan. Uji laboratorium tersebut dilaksanakan pada Laboratorium 

Lingkungan Hidup Daerah. 

Selain melakukan evaluasi, Perangkat Daerah yang membidangi 

lingkungan hidup juga melakukan pengawasan terhadap penataan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 

hidup. Untuk melakukan tugasnya, pengawas dengan maupun tanpa izin 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berwenang melakukan 

pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen 

dan/atau  membuat catatan yang diperlukan dengan memperhatikan hasil 

uji laboratorium, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, 

memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan 

dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. 

Bagi pemrakarsa yang merencanakan atau melakukan suatu usaha 

dan/atau kegiatan di wilayah daerah, sebelum menyusun AMDAL atau 

UKL, UPL, dan SPPL wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan 

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan 

Pejabat Instansi Teknis yang membidangi serta bertanggung jawab atas 

pembinaan usaha atau kegiatan tersebut. Jadi pada dasarnya setiap rencana 

usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh rekomendasi layak lingkungan 
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dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dalam hal ini 

ditangani oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menerbitkan izin melakukan usaha 

dan/atau kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan :  

(1) Rencana tata ruang; 

(2) Pendapatan masyarakat; 

(3) Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang 

berkaitan dengan dan/atau kegiatan. 

Selain wewenang untuk menerbitkan izin untuk melakukan usaha 

dan/atau kegiatan, Bupati juga berwenang untuk melakukan paksaan 

pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat 

yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan 

penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Jika penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terbukti melakukan tindakan pelanggaran atau 

melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, maka Bupati berhak 

mencabut izin atas usaha dan/ataukegiatan tersebut. Permohonan izin 

pencabutan atas usaha dan/atau kegiatan itu dapat diajukan pula oleh pihak 

yang berkepentingan yang karena usaha dan/atau kegiatan tersebut mereka 

merasa dirugikan. 

d. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
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Untuk peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah 

Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup merupakan 

instrument penting bagi penanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi 

dan kinerja dalam mentaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan. Audit lingkungan dibuat untuk 

memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

lingkungan hidup yang berlaku. Bupati dapat mengusulkan kepada 

Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila 

yang bersangkutan menunjukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Apabila penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah untuk melakukan audit 

lingkungan hidup, maka Menteri Lingkungan Hidup dapat melaksanakan 

atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup 

atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

bersangkutan. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup akan 

mengumumkan hasil audit lingkungan tersebut. 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal 

dilaksanakan oleh Bupati Tegal. Sedangkan pengawasan terhadap 

implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 

ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal. 
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Dalam hal penyidikan terhadap sengketa lingkungan hidup, selain 

penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga  Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik. 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk : 

(1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup sumber 

daya alam. 

(2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan 

sumber daya alam. 

(3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan 

hidup dan sumber daya alam. 

(4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan 

sumber daya alam. 

(5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 

bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumentasi lain serta 

(6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. 
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Kemudian Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan 

hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia. 

4.1.4 Deskripsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 

(1) Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup 

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengkajian dampak 

lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, 

penanganan pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan 

lingkungan. 

(2) Fungsi Badan Lingkungan Hidup 

Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan 

dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, 

penanganan pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan 

lingkungan. 

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan 

hidup 

d) Pembinaan terhadap UPT di bidang pengelolaan lingkungan hidup 

e) Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan 
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f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan 

dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup. 

(3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup 

1. Kepala 

2. Sekretaris, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perencanaan 

b) Sub Bagian Keuangan 

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang, terdiri dari : 

a) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan 

Kapasitas, Sarana, dan Teknologi Lingkungan, terdiri dari 2 Sub 

Bidang, yaitu : 

1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan 

2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, sarana, dan Teknologi 

Lingkungan 

b) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari 2 Sub 

Bidang, yaitu : 

1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah 

2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara dan Bahan dan 

beracun 

c) Bidaang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari 2 Sub 

Bidang, yaitu : 

1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Alam 
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2) Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

d) Kelompok Jabatan Fungsional 

e) UPT Laboratorium Lingkungan 

(4) Tugas Tata Kerja Kantor Badan Lingkungan Hidup 

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup 

Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam penyelanggaraan pemerintah daerah di bidang 

pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan 

teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan, dan 

pengendalian perusakan lingkungan. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai fungsi pokok membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan. Penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum 

dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan. 

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok 

membantu sekertaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, 

analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan 

penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 

4. Kepala Bagian Sub Keuangan 
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Kepala Sub Bagian Keuanagan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekertaris dalam melakukan pengelolaan keuangan. 

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok membantu Sekertaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, 

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan 

protokol. 

6. Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Dan Pengembangan 

Kapasitas, Sarana Dan Teknologi Lingkungan 

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Dan 

Pengembangan Kapasitas, Sarana Dan Teknologi Lingkungan 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana dan 

teknologi lingkungan. 

7. Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan 

Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai 

fungsi pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan 

dan Pengembangan Kapasitas Sarana Dan Teknologi Lingkungan dalam 

melakukan pengkajian dampak lingkungan. 

8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, Sarana Dan Tekonologi 

Lingkungan 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, Sarana Dan 

Teknologi Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
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Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, Sarana 

Dan Teknologi Lingkungan dalam melakukan pengembangan kapaitas, 

sarana dan teknologi lingkungan. 

9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

pengendalian pencemaran lingkungan. 

10. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah 

Kepala Sub Bagian Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan dalam melakukan pengendalian pencemaran air 

dan tanah. 

11. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara Dan Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (B3) 

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara Dan Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (B3) mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melakukan 

pengendalian pencemaran udara dan B3. 

12. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan pengendalian 

kerusakan lingkungan. 

13. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Alam 
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Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Alam 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian 

Kerusakan Lingkungan untuk melakukan pengendalian kerusakan 

sumber daya alam. 

14. Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum 

Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk melakukan pengawasan dan 

penegakan hukum lingkungan. 

15. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan 

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Badan dalam melakukan pengelolaan laboratorium 

lingkungan. 
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Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 

BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1  Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal Pada Pengrajin Tahu 

Perkembangan industri rumah tangga tahu yang banyak dikerjakan 

masyarakat Ekonomi lemah merupakan produk industri padat penggunaan 

bahan baku dengan perhitungan proses pembuatan tahu siap jual setiap 1 kg 

kedelai membutuhkan 10 liter air : 90 %  air dibuang yang merupakan 

limbah cair dengan karakteristik organik tinggi dan belum adanya proses 

pengolahannya, sehingga akan menurunkan daya dukung lingkungan. 

Kondisi seperti ini akan diperparah dengan pengrajin yang cukup banyak 

dan tersebar di masing-masing rumah tangga tanpa memperhatikan dampak 

yang akan timbul terhadap lingkungan, karena sebagian besar pengrajin tahu 

merupakan industri kecil dengan pemodalan yang sangat lemah, sehingga 

merasa keberatan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan instalasi 

pengolahan limbah cair industri tahu yang membutuhkan biaya cukup tinggi 

juga biaya operasional dan pemeliharaannya. 

Secara umum hal ini merupakan konsekuensi logis sebuah wilayah 

dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian salah satu dampak 

dari hal tersebut adalah meningkatnya pencemaran lingkungan dari limbah 

cair industri tahu yang telah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu 

dalam rangka memperluas cakrawala berfikir para pengrajin industri tahu 

untuk penanganan limbah tahu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 
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telah mengalokasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pelatihan pada 

pengrajin tahu tentang penerapan teknologi tepat guna dan teknik produksi 

bersih pembuatan tahu dan pembangunan sarana IPAL dan Biodigester. 

Pembangunan Biodigester yang sudah dibangun masing-masing 

memberikan keuntungan sebagai penghasil bahan bakar alternatif (biogas). 

Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang berada di  Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan 

lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya tentang 

kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup yang merupakan 

salah satu kegiatan wujud kepedulian terhadap lingkungan, dengan tujuan 

untuk meminimalisir adanya pencemaran-pencemaran dampak dari 

berkembangnya industri kecil skala rumah tangga yang dikerjakan oleh 

pengrajin kecil modal lemah. 

Kabupaten Tegal secara bertahap telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dengan 

penerapan teknologi tepat guna pengolahan limbah sebagai bahan bakar 

altenatif dengan proses fermentasi dalam konstruksi Biodigester. Di tahun 

2008 pembangunan Biodigester dan IPAL tahu dengan volume 

penampungan limbah 50 m3 yang merupakan kegiatan sharing antara 

Pemerintah Pusat (KLH), Pemerintah Provinsi Jateng, Pemerintah Kab. 

Tegal dan Paguyuban pengrajin tahu Dukuh Pesalakan Utara Desa 

Adiwerna yang telah berfungsi sebagai penyedia bahan bakar pengganti 

metan dan gas elpiji untuk 47 rumah. Sedangkan di tahun 2009 
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pembangunan Biodigester dan IPAL tahu dengan volume penampungan 

limbah cair 50 m3 yang merupakan sharing ke dua di Dukuh Pesalakan 

Selatan Desa Adiwerna dan telah menghasilkan gas yang digunakan 35 

rumah. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewenangan mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perundang-undangan 

pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui kebijakan lingkungan 

hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, 

adat-istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kantor Badan Lingkungan Hidup 

(BLH) Kabupaten Tegal antara lain : 

(1) Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan 

pegawai Badan Lingkungan Hidup tentang pelaksanaan sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten 

Tegal dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan media yang 

digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, maka dapat diketahui bahwa 
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pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pegawai Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) Kabupaten Tegal dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup adalah cukup baik dan biasanya harus didukung dengan media 

pemasangan  plang atau papan reklame. Sedangkan untuk intensitas 

sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 

2002 tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan cukup intensif. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dapat dikatakan cukup baik dengan intensitas waktu 

pelaksanaan efektif selama 2 bulan. Sedangkan media yang paling banyak 

digunakan untuk sosialisasi adalah media papan reklame yang dipasang 

pada tempat-tempat yang strategis sesuai dengan tujuan pelaksanaan 

Peraturan Daerah tersebut. 

(2) Tercapainya Tujuan dan Sasaran 

Ketercapaian tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup dalam 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari : 

a) Ketercapaian tujuan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah sebesar antara 50-74%. 
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b) Ketercapaian sasaran dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah sebesar antara 50-74% 

c) Pelaksanaan kewenangan Kantor Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dalam perencanaan, pengaturan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dan sumber daya alam dinilai cukup baik karena 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam Pelaksanaan 

kewenanganya yaitu perencanaan, pengaturan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat mencapai sasaran. 

d) Pelaksanaan kewenangan Kantor Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dalam pelaksanaa kegiatan lingkungan hidup dan 

sumber daya alam dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 

pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk 

menyelesaikan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 

14 tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

e) Pelaksanaan kewenangan Kantor Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan 

hidup dan sumber daya alam dinilai cukup baik. Hal ini di karenakan 

Badan Lingkungan Hidup kurang pengawasan dalam kasus perusakan 

atau lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. 

f) Pelaksanaan kewenangan Kantor Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dalam pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan 

hidup dan sumber daya alam dinilai cukup baik. Dalam hal ini, Badan 
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Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk memantau dan 

mengevaluasi lingkungan agar tidak terjadi pencemaran/kerusakan 

lingkungan. 

g) Pelaksanaan kewenangan Kantor Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dalam pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup 

dan sumber daya alam dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 

wewenang Badan Lingkungan Hidup untuk memulihkan 

kerusakan/pencemaran lingkungan yang terkena limbah industri tahu. 

h) Pelaksanaan kewenangan Kantor Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tegal dalam pelatihan dan bimbingan lingkungan dan 

sumber daya alam dinilai cukup baik. Karena Badan Lingkungan 

Hidup kurang memberikan pelatihan dan bimbingan lingkungan 

kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. 

Namun demikian pelaksanaan kewenangan Kantor Badan 

Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan kekayaan pertambangan dan energi 

masih dalam penilaian jelek. Hal ini benar-benar perlu mendapat perhatian 

dari pemerintah untuk lebih mendayagunakan Kantor Badan Lingkungan 

Kabupaten Tegal di dalam pemanfaatan kekayaan pertambangan dan 

energi di Kabupaten Tegal. 

(3) Peran Serta Masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup adalah cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari : 
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a) Peran serta masyarakat dalam hal kemandirian, keberdayaan 

masyarakat dan kemitraan adalah cukup tinggi. Karena masyarakat dan 

pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam kebersihan 

lingkungan dan keduanya juga mempunyai peran yang penting dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal. 

b) Peran serta masyarakat dalam hal pemberian respon adalah cukup 

tinggi. 

c) Peran serta masyarakat dalam hal ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial adalah cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari peran masyarakat dalam menjaga dan kebersihan 

lingkungan agar tetap bersih dan untuk mencegah dan mengawasi 

terjadinya kerusakan lingkungan. 

d) Peran serta masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan/atau 

menyampaikan laporan adalah cukup tinggi. Masyarakat bertanggung 

jawab dalam pelestarian lingkungan, sehingga apabila ada kerusakan 

lingkungan, masyarakat dengan segera menyampaikan/melaporkan 

kepada pemerintah. 

e) Peran serta masyarakat dalam hal kesediaan membayar pajak/retribusi 

adalah cukup tinggi. 

f) Tanggapan dari masyarakat industri berkaitan dengan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cukup tinggi. Karena 
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masyarakat industri mempunyai peran yang penting dalam menjaga 

lingkungan, apalagi bila ada limbah yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

Meskipun demikian, masih terdapat peran serta masyarakat yang 

masih rendah dan perlu untuk ditumbuhkembangkan guna 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu peran serta masyarakat 

dalam hal kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam mengelola 

lingkungan hidup serta dalam pemberian saran dan pendapat. 

(4) Peran Serta Pemerintah Daerah 

Peran serta pemerintah Daerah dalam mensukseskan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  dan anggaran yang disediakan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup yang disediakan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat 

memenuhi upaya menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dari uraian penjelasan hasil wawancara dengan pegawai Badan 

Lingkungan Hidup tentang Peran serta Pemerintah daerah maka dapat 

disimpulkan bahwa peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam 

upaya menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cukup baik dengan 

ketersediaan dana anggaran yang memadai. 
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Sebagaimana diketahui bahwa Penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu 

pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, tercapainya tujuan dan sasaran, 

peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Adapun Penerapan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup 

agar tidak terjadi kegiatan pencemaran lingkungan yang menyebabkan 

kerusakan lingkungan hidup adalah dengan jalan memberikan penyuluhan 

(sosialisasi) bidang hukum kepada masyarakat dan para pelaku industri yang 

berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran, penyuluhan ini biasanya 

dilakukan secara bertahap yakni setiap 2 (dua) bulan sekali setiap tahunya. 

Untuk masalah penyuluhan Badan Lingkungan Hidup bekerja sama 

dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang 

lingkungan hidup. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

berpendapat bahwasannya kegiatan atau peran yang dilakukan BLH dalam 

melakukan penyuluhan terhadap pengrajin industri tahu di Kecamatan 

Adiwerna khususnya di Desa Adiwerna Dukuh Pesalakan Utara dan Dukuh 

Pesalakan Selatan sangat membantu dan menyadarkan masyarakat atau para 

warga pengrajin tahu bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 

hidup dengan memanfaatkan limbah tahu menjadi bahan bakar alternatif 

(biogas). Jadi limbah hasil pengolahan tahu tidak terbuang sia-sia, namun 

justru bermanfaat bagi masyarakat. Disamping diadakan penyuluhan juga 
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diadakan pembinaan dan masukan terhadap pelaku industri (stockholder) 

mengenai perlu dan pentingnya pencegahan terhadap pencemaran 

lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 

Edi Buntoro, S.H, selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tegal. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ketercapaian tujuan dan 

sasaran implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal seperti perencanaan, 

pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat 

mencapai sasaran. 

Peran serta masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sangat berpengaruh dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

karena semakin tinggi peran masyarakat semakin mudah pemerintah dalam 

menerapkan Peraturan Daerah tersebut. 

Sanksi bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar 

Peraturan Daerah dapat himbauan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat 

dan/atau pelaku usaha bersama pemerintah harus menanggung biaya 

pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak telepas dari 

tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup. 
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Peran serta Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mutlak diperlukan. Oleh karena itu, 

Peran serta Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan anggaran yang disediakan dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan anggaran yang disediakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 

disediakan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat memenuhi upaya 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Tabel 4.2.1 Daftar Peran Lembaga Terkait Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lembaga Peran 

a. Badan Lingkungan Hidup 

(BLH) 

(1) Perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengkajian dampak lingkungan dan 

pengembangan kapasitas, sarana, dan 

teknologi lingkungan, penanganan 

pencemaran lingkungan, dan 

pengendalian kerusakan lingkungan. 

(2) Pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup 

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup 

(4) Pembinaan terhadap UPT di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup 

(5) Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan 

(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Bupati yang berkaitan dengan 

lingkup tugas di bidang lingkungan 

hidup. 
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b. Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) 

(1) Peran serta masyarakat dalam hal 

kemandirian, keberdayaan masyarakat 

dan kemitraan adalah cukup tinggi. 

Karena masyarakat dan pelaku usaha 

mempunyai tanggung jawab dalam 

kebersihan lingkungan dan keduanya 

juga mempunyai peran yang penting 

dalam mengimplementasikan Peraturan 

Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 

Kabupaten Tegal. 

(2) Peran serta masyarakat dalam hal 

pemberian respon adalah cukup tinggi. 

(3) Peran serta masyarakat dalam hal 

ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial adalah 

cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

peran masyarakat dalam menjaga dan 

kebersihan lingkungan agar tetap bersih 

dan untuk mencegah dan mengawasi 

terjadinya kerusakan lingkungan. 

(4) Peran serta masyarakat dalam hal 

penyampaian informasi dan/atau 

menyampaikan laporan adalah cukup 

tinggi. Masyarakat bertanggung jawab 

dalam pelestarian lingkungan, sehingga 

apabila ada kerusakan lingkungan, 

masyarakat dengan segera 

menyampaikan/melaporkan kepada 

pemerintah. 

(5) Peran serta masyarakat dalam hal 

kesediaan membayar pajak/retribusi 

adalah cukup tinggi. 

Tanggapan dari masyarakat industri 

berkaitan dengan implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah cukup tinggi. 

Karena masyarakat industri mempunyai 

peran yang penting dalam menjaga 

lingkungan, apalagi bila ada limbah yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan 

lingkungan. 
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c. Pemerintah Daerah (Pemda) (1) mensukseskan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(2) anggaran yang disediakan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup yang 

disediakan Pemerintah Kabupaten Tegal 

(3) dapat memenuhi upaya menerapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

Pada tabel diatas ketiga lembaga tersebut antara lain : 

a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik meskipun ada beberapa kendala dalam penerapannya sesuai 

dengan tugas dan perannya 

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah memberikan kontribusi 

kepada masyarakat Pengrajin Industri Tahu terkait Peran BLH, dan 

masyarakat bisa menerapkannya dengan baik dan industri tahu tetap 

berjalan sesuai kegiatan sehari-hari warga Pengrajin Tahu 

c. Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan perannya yaitu 

mensuksekan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dan menyediakan 

anggaran kepada masyarakat telah terealisasi dengan baik. 

Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam menerapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup menghadapi beberapa kendala. 
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Ada banyak kendala yang mempengaruhi Penerapan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kendala-kendala tersebut antara lain : 

(1) Pemahaman Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal  

Pemahaman Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih kurang karena 

sosialisasi yang dilakukakan oleh pemerintah selama ini benar-benar 

kurang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Dari hasil wawancara dengan pegawai Badan Lingkungan Hidup 

tentang Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal maka 

dapat disimpulkan bahwa sosialisasi cukup berpengaruh terhadap 

efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002. Dalam pelaksanaan sosialisasi hendaknya selalu ditekankan 

pada upaya peningkatan sarana dan prasarana. 

(2) Tingkat Kesadaran Masyarakat 

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan 

lingkungan hidup merupakan salah satu kendala dalam penerapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari apa yang telah diuraikan dalam 
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hasil wawancara dengan pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tegal, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup 

baik dalam memberikan respon yang positif dengan upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup secara lebih 

baik dengan dikeluarkanya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002. 

Masyarakat memberikan kritik mengenai pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dimana sebagian besar berharap agar penerapan 

Peraturan Daerah perlu didukung oleh banyak pihak, baik oleh 

Pemerintah maupun masyarakat, yang selama ini masih kurang. 

(3) Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu karunia Tuhan yang wajib di 

jaga dan dilestarikan, Sehingga masyarakat harus menjaga kondisi 

lingkungan agar tidak tercemar oleh limbah. Hal ini sesuai dengan 

prinsip Deklarasi Stocholm 1972 yaitu : 

a) Setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan yang 

sehat dan layak bagi kehidupan. 

b) Setiap manusia bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan 

demi kepentingan generasi kini dan mendatang 

Jadi, kesimpulan yang diambil adalah bahwa kondisi lingkungan 

yang sudah tercemar sangat mendorong pemerintah dalam hal ini Badan 
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Lingkungan Hidup untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 14 Tahun 2002. 

(4) Kebiasaan Masyarakat (Budaya) 

Kebiasaan/budaya masyarakat yang merusak lingkungan seperti 

merokok, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain merupakan 

kendala yang dihadapi oleh pemerintah, maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan diimplementasikanynya Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, kebiasaan/budaya masyarakat yang merusak 

lingkungan dapat dikurangi. 

(5) Kesiapan Pemerintah dan Masyarakat 

Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kesiapan 

pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan, karena pada hakekatnya 

merekalah yang paling berkepentingan terhadap keseimbangan 

lingkungan hidup. Berdasarkan hasil dari wawancara, dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten 

Tegal cukup siap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

(6) Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor yang 

mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
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14 Tahun 2002. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka 

akan semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan 

publik yang diterapkan Pemerintah, yang berarti masyarakat akan 

memiliki kesiapan terhadap penerapanya. Tetapi meskipun tingkat 

pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah tetapi tetap dapat 

mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Tingkat keadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan 

lingkungan hidup masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih 

banyaknya pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Tegal. Masih 

banyak penduduk yang membuang sampah sembarangan, malas 

membersihkan selokan/got, dan banyaknya industri rumah tangga yang 

membuang limbah produksinya tanpa mempertimbangkan AMDAL 

(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). 

Dengan adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Tegal yang 

tinggi akan pentingnya menjaga, melestarikam, mengelola dan 

memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik, niscaya kerusakan 

lingkungan dapat ditanggulangi atau dicegah sedini mungkin sehingga 

nantinya akan tercipta suatu lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan 

asri sesuai dengan slogan Ibukota Kabupaten Tegal yaitu Slawi Ayu. 
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4.2.2  Sinergitas Stakeholder Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal 

4.2.2.1 Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang penting 

adalah pengaturan kelembagaan. Dalam kelembagaan melekat struktur, 

cakupan tugas serta koordinasi dan hubungan dengan lembaga-lembaga 

lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur mengenai 

pembentukan sistem penataan kelembagaan lingkungan hidup dari tingkat 

pusat maupun tingkat daerah. Pada pasal 63 ayat (3) UUPPLH, disebutkan 

bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah, di dalam penjelasan 

undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Melalui undang-undang ini juga, pemerintah memberi kewenangan 

yang sangat luas kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh kerana itu, lembaga 

ini mempunyai beban kerja yang tidak hanya melakukan koordinasi 
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pelaksanaan kebijakan tetapi lembaga ini diharapkan juga memiliki ruang 

lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan 

konservasi. Untuk itu dibutuhkan dukungan pendanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang memadai. 

 Badan Lingkungan hidup Kabupaten Tegal merupakan unsur 

penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui  Sekretaris 

Daerah. BLH Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati Tegal 

dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam lingkup 

perlindungan dan pengelolaan dampak lingkungan.  

Mendasarkan pada peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008, 

Lampiran VI disebutkan beberapa kewenangan BLH Kabupaten Tegal 

yaitu : 

1. Perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolan lingkungan 

hidup; 

2. Penyusunan rencana pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3. Penyiapan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan; 

4. Pengelolaan kualitas air, udara dan B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun); 

5. Penyiapan dan pelaksanaan  pengendalian pencemaran air, 

udara,kerusakan pesisir dan laut serta tanah / lahan; 
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6. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI (Standar Nasional 

Indonesia) Standar Kompetensi Personil bidang lingkungan hidup, 

manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan tehnologi 

berwawasan lingkungan serta pengembangan perangkat ekonomi 

lingkungan; 

7. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup, 

pendidikan dan latihan bidang lingkungan hidup serta penegakan 

hukum lingkungan; 

8. Penyiapan dan pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA); 

9. Penyelenggaraan laboratorium lingkungan; 

10. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan Badan. 

 Sejalan dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 dan Perbup 

Nomor 14 Tahun 2008 beberapa peraturan perundang-undangan yang telah 

diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan; 

4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata 

ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2001 – 2011; 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Tegal Nomor 11 tahun 1999 tentang Retribusi IMB; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Retribusi Izin Lokasi;  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non 

Pertanian; 

8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2010 tentang  Dana 

Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup pada Usaha dan / 

atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian C di Kabupaten Tegal; 

9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 20 Tahun 2010 tentang  Ijin 

Pembuangan Limbah Cair; 

10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 523/448/2010 Tahun 2010 tentang 

Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk di 

Kabupaten Tegal; 

11. Keputusan Bupati Tegal Nomor 660.1/223/2010 Tahun 2010 tentang 

Pemberian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen 

Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan 

Berbahaya dan beracun Skala Kabupaten kepada Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. 

Kabupaten Tegal merupakan kabupaten yang di dalamnya 

terdapat berbagai aktivitas kehidupan yang tidak terlepas dari berbagai 
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fenomena di segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya dan 

religi. Secara ekonomi Kabupaten Tegal bisa dikatakan salah satu 

kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tingkat 

perekonomian yang cukup rendah. 

Tingkat ekonomi yang rendah dialami oleh kebanyakan 

masyarakat di Kabupaten Tegal, berdampak pada tingkat pendidikan dan 

pengetahuan yang rendah. Jelas hal ini mempengaruhi pemahaman 

masyarakat terhadap masalah-masalah lingkungan baik dalam hak, 

kewajiban dan wewenangnya. Dimana hak dan kewajiban yang ada pada 

setiap orang terhadap lingkungannya serta wewenang pengaturan yang 

dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal terkait persoalan pengelolaan dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

Persiapan pemerintah dan masyarakat dalam implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup harus di dukung dengan fasilitas yang 

memadai agar pemerintah dan masyarakat dapat merasakan perubahan 

dari apa yang diterapkan. 

4.2.2.2 Sinergitas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Adapun Penerapan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan 

Hidup agar tidak terjadi kegiatan pencemaran lingkungan yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah dengan jalan 

memberikan penyuluhan (sosialisasi) bidang hukum kepada masyarakat 
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dan para pelaku industri yang berpotensi menyebabkan terjadinya 

pencemaran, penyuluhan ini biasanya dilakukan secara bertahap yakni 

setiap 2 (dua) bulan sekali setiap tahunya. Untuk masalah penyuluhan 

Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang lingkungan hidup. 

Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpendapat 

bahwasannya kegiatan atau peran yang dilakukan BLH dalam melakukan 

penyuluhan terhadap pengrajin industri tahu di Kecamatan Adiwerna 

khususnya di Desa Adiwerna Dukuh Pesalakan Utara dan Dukuh 

Pesalakan Selatan sangat membantu dan menyadarkan masyarakat atau 

para warga pengrajin tahu bagaimana pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan hidup dengan memanfaatkan limbah tahu menjadi bahan 

bakar alternatif (biogas). Jadi limbah hasil pengolahan tahu tidak 

terbuang sia-sia, namun justru bermanfaat bagi masyarakat. Disamping 

diadakan penyuluhan juga diadakan pembinaan dan masukan terhadap 

pelaku industri (stockholder) mengenai perlu dan pentingnya pencegahan 

terhadap pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Edi Buntoro, S.H, selaku Sekretaris Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. 

4.2.2.3 Sinergitas Pengrajin Industri Tahu dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

Disamping diadakan penyuluhan juga diadakan pembinaan dan 

masukan terhadap pelaku industri (stockholder) mengenai perlu dan 
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pentingnya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dari 

hasil penelitian disimpulkan bahwa ketercapaian tujuan dan sasaran 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal seperti perencanaan, 

pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 

dapat mencapai sasaran. 

Lingkungan merupakan kondisi ruang yang ada di sekitar kita 

yang terkait dengan kehidupan, sehingga keberadaannya perlu dipelihara 

dan dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu untuk 

mewujudkan hal tersebut peran mayarakat khususnya pengrajin industri 

tahu dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan. 

Industri kecil atau skala rumah tangga  yang ada dalam pengrajin 

tahu sebagian besar pada umumnya berada di lingkungan pemukiman 

warga, dengan kecenderungan pemanfaatan tenaga kerja  untuk proses 

produksi, dan pemasaran hasil yang pada umumnya dari keluarga secara 

turun temurun dengan melibatkan sebagaian warga yang ada di 

sekitarnya, sehingga membuat aspek sosial dan partisipasi masyarakat 

mengenai keberadaan industri tahu di pemukiman merupakan faktor yang 

sangat mendukung untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

sehingga industri tahu mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mendukung pembangunan ekonomi. 
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Tahu merupakan industri rumah tangga yang dibuat oleh 

pengrajin dengan bahan baku kedelai merupakan makanan yang sudah 

dikenal dan diminati oleh masyarakat karena disamping harganya yang 

relatif murah dan mudah juga didapat, tahu mempunyai kandungan gizi 

yang cukup tinggi serta mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia untuk menambah kesehatan. 

Secara umum perkembangan industri tahu terlihat adanya 

peningkatan yang sangat tajam. Hal ini merupakan konsekuensi logis 

daerah untuk menerima dampak dari adanya perkembangan ekonomi 

tersebut salah satu faktor yang dirasakan peningkatan pencemaran 

lingkungan dari limbah industri tahu yang ada. Hal ini terbukti dengan 

munculnya berbagai kasus konflik antara pengrajin dengan masyarakat 

sekitarnya karena perhatian pengrajin dalam pengelolaan limbah  masih 

sangat rendah dan akan  diperparah karena jumlah pengrajin yang banyak 

dan tersebar dengan permodalan yang sangat minim, sehingga banyak  

pengrajin yang tidak melakukan upaya pengelolaan limbahnya, karena 

bagi pengrajin limbah yang ada bukan merupakan suatu masalah. 

Oleh karena itu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan 

kemampuan sumberdaya manusia yang ada serta untuk memperluas 

cakrawala berfikir tentang pengelolaan limbah, melalui pelatihan ini 

peserta dapat memahami dampak positif dan negatifnya dari kegiatan 

usaha yang dilakukan, sehingga pencemaran lingkungan dampak dari 

industri tahu dapat berkurang. 
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Proses pembuatan tahu yang banyak dikerjakan oleh pengrajin 

dengan bahan baku kedelai akan membutuhkan air antara 7 – 10 ltr/ 1 kg 

kedelai. Sisa air untuk proses pembuatan tahu merupakan limbah cair 

dengan karakteristik organik tinggi dan apabila langsung dibuang tanpa 

ada penanganan akan menurunkan daya dukung lingkungan/pencemaran. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini masyarakat pengrajin industri tahu 

mempelajari bagaimana upaya untuk dapat memanfaatkan limbah yang 

ada sebagai energi alternatif atau biogas yang dapat dimanfaatkan untuk 

kebutuhan rumah tangga, antara lain yaitu dengan penerapan teknologi 

tepat guna pengelolaan limbah tahu melalui proses fermentasi dalam 

biodigester yang menghasilkan biogas. 

4.2.3.4 Sinergitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Peran serta masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup sangat berpengaruh dalam menerapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal karena semakin tinggi peran masyarakat semakin 

mudah pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tersebut. 

Diluar hal tersebut, budaya masyarakat khususnya kebiasaan 

masyarakat juga tidak jarang merusak lingkungan. Kebiasaan masyarakat 

merokok, baik dari segi asap maupun putung rokok yang dibuang 

sembarangan tentu dapat merusak keseimbangan ekosistem, masyarakat 

yang kurang menjaga kebersihan lingkungan, saluran air yang tersumbat, 

banyaknya limbah terutama limbah plastik yang sulit lapuk dan akibat 
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perkembangan teknologi. Hal ini mendorong untuk menerapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002. 

Dalam hal ini untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan (Suistainable Development) pemerintah tidak bisa bekerja 

sendiri, tetapi perlu dukungan dan peran serta masyarakat. LSM adalah 

organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan 

sendiri, dan berminat serta bergerak dalam bidang kemasyarakatan 

tertentu, misalnya bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Pokok-pokok 

Pengelolaan lingkungan hidup (KPLH), LSM berperan sebagai 

penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menjalankan 

peran ini, LSM sebagai sarana untuk mengikutsertakan masyarakat 

sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan 

pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian KPLH memberikan arti 

yang besar terhadap peran LSM, baik sebagai pencetus gagasan, 

motivator, pemantau maupun penggerak dan pelaksana berbagai kegiatan 

masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Saat ini di Kabupaten Tegal terdapat dua LSM yang bergerak di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu LSM Gerbang Mataram dan 

LSM Wahana Karya. Selain itu terdapat pula Lembaga Pengembangan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (LPPML) dan Bina 

Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukan kepedulian masyarakat terhadap 

pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi pembangunan 

berkelanjutan telah berkembang semakin luas. 
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Dalam rangka merangsang dan memotivasi peran aktif 

masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan, pemerintah juga 

memberikan penghargaan kepada penggiat atau pemerhati lingkungan. 

Kalpataru adalah penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup yang 

diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 

perorangan atau kelompok masyarakat yang telah menunjukan 

kepeloporannya dalam melestarikan fungsi lingkungan dan memberikan 

sumbangan bagi upaya-upaya pemeliharaan fungsi ekosistem. 

Penghargaan ini diberikan setiap tahun bertepatan dengan Hari 

Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni oleh 

Presiden. Melalui pemberian penghargaan ini diharapkan bisa 

mengangkat kepeloporan dan keteladanan serta mensosialisasikan kepada 

masyarakat luas. Penghargaan ini dimulai sejak tahun 1981 dengan 

empat kategori penghargaan, yaitu: Perintis Lingkungan, Pengabdi 

Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Pembina Lingkungan. Di 

Kabupaten Tegal tercatat telah ada 3 (tiga) penerima Penghargaan 

Kalpatru, baik perorangan maupun kelompok. 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai lembaga 

pemerintah yang menangani bidang lingkungan hidup melaksanakan 

kegiatan penyuluhan, pelatihan, workshop dan seminar lingkungan. 

Sosialisasi Bidang Lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. 

Dengan langkah kecil yang dapat dilakukan sehari-hari tetapi akan 
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berdampak besar bagi lingkungan seperti hemat listrik, hemat BBM, 

tanam pohon dan melakukan prinsip 3R (Reeduse, Reuse dan Recycle). 

4.2.2.5 Sinergitas Pedagang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lingkungan merupakan obyek dari pelaksanaan implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal. Namun sayangnya 

tidak sedikit lingkungan hidup yang sudah tercemari limbah. Lingkungan 

yang rusak ini merupakan suatu tantangan bagi Kantor Badan 

Lingkungan Hidup untuk menerapkan Peraturan Daerah yang dimaksud. 

Dalam melaksanakan koordinasi Disperindag Kabupaten Tegal, 

Kecamatan, Desa, dalam pembinaan tentang produksi bersih limbah tahu. 

Pembinaan dari Disperindag ke DPU Kabupaten  Tegal yang dibina 

adalah kelompok pedagang yang dalam hal ini juga sebagai Pengrajin 

Tahu (Berkah Lestari) di Adiwerna. Untuk ikut andil dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 yaitu dengan menjaga sanitasi 

agar tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak 

tersumbat aliran air yang ada di sekitar. 

4.2.2.6 Sinergitas Pasar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

   Adapun yang perlu diperhatikan lagi mengingat apa yang 

terkandung dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pasar yang 

menjadi tempat rutinitas kegiatan antara penjual dan pembeli. Keadaan dan 
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kondisi yang terdapat di dalam pasar tak lepas dari limbah dari kotoran 

yang diperjualbelikan di tempat tersebut. 

Untuk menerapkan apa yang telah menjadi ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 yaitu harus ikut menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar pasar Adiwerna yang sebagian banyak 

pedagang yang ada dalam pasar tersebut menjual hasil pembuatan tahunya. 

Limbah tahu  yang sudah tidak terpakai tidak dibuang melainkan di 

simpan untuk difermentasikan yang kemudian dibuat menjadi makanan, 

makanan tersebut dinamakan amprut (fermentasi tahu). 

Dari uraian keenam Lembaga terkait Sinergitas dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal yang peduli terhadap 

Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa keenamnya telah 

memberikan kontribusinya dengan baik sesuai dengan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal. 

Dalam hal ini Pengrajin Industri Tahu dapat terus memproduksi 

tahunya tanpa mengkhawatirkan limbahnya akan terbuang sembarangan 

dan dapat mencemari lingkungan, karena justru limbahnya bisa 

dimanfaatkan kembali untuk dijadikan bahan bakar alternatif (biogas) dan 

sisa pengolahan tahu dapat dijadikan makanan fermentasi tahu (amprut). 
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Tabel 4.2.2 Sinergitas Stakeholder Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

No Lembaga Peran Sinergitas 

1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

hidup dengan 

memperhatikan 

kekhususan dan 

keragaman daerah dalam 

bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Bekerja bersama 

dan saling 

berkoordiansi 

dalam 

melaksanakan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal 

Nomor 14 Tahun 

2002 tentang 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

di Kabupaten 

Tegal 

2. Badan Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan 

(sosialisasi) bidang 

hukum kepada 

masyarakat dan para 

pelaku industri yang 

berpotensi menyebabkan 

terjadinya pencemaran. 

3. Pengrajin Industri Tahu memanfaatkan limbah 

yang ada sebagai energi 

alternatif atau biogas 

yang dapat dimanfaatkan 

untuk kebutuhan rumah 

tangga, antara lain yaitu 

dengan penerapan 

teknologi tepat guna 

pengelolaan limbah tahu 

melalui proses fermentasi 

dalam biodigester yang 

menghasilkan biogas. 

4. Masyarakat pemantau maupun 

penggerak dan pelaksana 

berbagai kegiatan 

masyarakat di bidang 

pengelolaan lingkungan 

hidup. 

5. Pedagang menjaga sanitasi agar 

tetap bersih dengan 

membuang sampah pada 

tempatnya agar tidak 

tersumbat aliran air yang 

ada di sekitar. 

6. Pasar menjaga kebersihan 
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lingkungan sekitar pasar 

Adiwerna yang sebagian 

banyak pedagang yang 

ada dalam pasar tersebut 

menjual hasil pembuatan 

tahunya. Limbah tahu  

yang sudah tidak terpakai 

tidak dibuang melainkan 

di simpan untuk 

difermentasikan yang 

kemudian dibuat menjadi 

makanan, makanan 

tersebut dinamakan 

amprut (fermentasi tahu). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

Kabupaten Tegal, maka dapat disimpulkan : 

1. Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Tegal dengan membuat IPAL Biodigester. Hal ini 

dapat dilihat dari ketercapainya masing-masing faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain : Pelaksanaan 

sosialisasi kapada masyarakat, tercapainya tujuan dan sasaran, peran serta 

masyarakat, dan peran serta Pemerintah Daerah; 

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal telah 

memberikan sinergitas stakeholder dalam penerapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Tegal, kondisi ini memberikan kontribusi 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal efisien dalam 

mewujudkan lingkungan hidup Kabupaten Tegal menjadi bersih dan bebas 
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dari limbah, antara lain limbah tahu dengan pelaksanaan sosialisasi kepada 

masyarakat, peran serta masyarakat dan peran serta Pemerintah Daerah. 

 

5.2 Saran 

1. Lingkungan merupakan  kondisi ruang yang ada di sekitar kita yang terkait 

dengan kehidupan, sehingga keberadaannya perlu dipelihara dan 

dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu untuk 

mewujudkan hal tersebut Badan Lingkungan Hidup harus lebih 

memperhatikan lingkungan sekitar dan mayarakat khususnya pengrajin 

industri tahu terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Sinergitaskan Stakeholder Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi 

Pemerintah Daerah, Badan Lingkungan Hidup, pengrajin industri tahu, 

masyarakat sekitar, para pedagang serta pasar. 
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