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Kata kunci: Partisipasi, Pengrajin Batik dan Pengelolaan Limbah 
 

Pembuangan limbah batik langsung ke sungai oleh warga Jenggot 

Kecamatan Pekalongan Selatan, merupakan salah satu bukti masih rendahnya 

peran serta atau partisipasi para pengrajin batik dalam pelestarian lingkungan 

hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk partisipasi, 

aspirasi dan keberhasilan partisipasi pengrajin batik dalam pengelolaan limbah di 

kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data terdiri dari data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen 

monografi Kelurahan Jenggot dan data UMKM Industri Batik). Teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data 

menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan analisis 

kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi pengrajin batik dalam 

pengelolaan limbah yaitu dalam bentuk uang, tenaga, material (bahan bangunan) 

dan saran atau susulan sedangkan bentuk partisipasi warga umum adalah tenaga 

dan saran/usulan dalam setiap acara rapat atau pertemuan yang diadakan oleh 

pihak RT maupun kelurahan. (2) Aspirasi pengrajin batik terhadap pengelolaan 

limbahn yaitu harapan akan pembangunan IPAL kelompok yang dikelola secara 

mandiri oleh  warga dan pengrajin batik. Sedangkan aspirasi warga umum 

terhadap pengelolaan limbah yaitu adanya tuntutan bagi para pengrajin batik 

untuk membuat sistem pengelolaan limbah secara mandiri sebelum dialirkan ke 

selokan dan juga mendukung pembangunan IPAL kelompok. (3) Tingkat 

keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah kurang berhasil 

terbukti dengan kondisi sungai yang keruh dan berbau serta selokan-selokan 

warga yang macet sehingga terjadi pencemaran lingkungan 

Saran yang diajukan kepada Pemerintah daerah Pekalongan diharapkan 

dapat mengembangkan dan mengkordinasikan model pengelolaan limbah batik 

guna menanggulangi pencemaran lingkungan dan memperbanyak sosialisasi 

sebagai upaya penyadaran bahaya limbah cair (limbah batik) pada masyarakat 

melalui pembentukan kelompok-kelompok yang peduli terhadap dampak limbah 

cair batik, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Bangsa Indonesia, sebagai 

identitas dan jati diri bangsa yang merupakan ekspresi keanekaragaman budaya 

yang memiliki makna simbolis yang unik dan memiliki nilai estetika yang tinggi 

bagi masyarakat Indonesia. Pesatnya permintaan batik saat ini membuat semakin 

banyaknya usaha batik bermunculan.  

Industri batik Pekalongan prospeknya masih menjanjikan dibandingkan 

industri batik daerah yang lain. Pekalongan berkembang menjadi pusat batik 

terbesar di Jawa. Pekalongan sebagai salah satu kota sentra industri batik yang 

cukup besar. Hampir semua masyarakat Pekalongan mempunyai mata 

pencaharian sebagai pengusaha home industry batik. Kegiatan tersebut 

menghasilkan limbah cair berasal dari obat pemutih dan obat pewarna batik yang 

dapat meyebabkan pencemaran karena limbah tersebut langsung dibuang ke 

sungai-sungai di sekitarnya. 

Industri batik menimbulkan dampak berupa limbah cair organik dengan 

volume yang besar, warna yang pekat, berbau menyengat dan memiliki suhu, 

keasamam (pH), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen 

Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS) yang tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh penggunaan bahan-bahan kimia dan zat warna dalam proses produksi batik. 

Bahan kimia yang digunakan antara lain Soda Kostik (NaOH), Soda Abu 
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(Na2CO3), Soda Kue (NaHCO3), Asam Sulfat (H2SO4), Sulfid, Nitrit dan 

Teepol, sedangkan zat warna yang digunakan antara lain zat warna asam, zat 

warna basa, zat warna direk, zat warna reaktif, zat warna naftol dan zat warna 

bejana (Kurniawan, 2013: 63).  

Dampak limbah batik terhadap kehidupan tidak saja menimbulkan penyakit 

bagi manusia, tetapi juga banyak hewan air yang mati. Seperti diketahui, warga 

Pekalongan yang biasa memanfaatkan Kali Banger dan Asem Binatur untuk 

keperluan mandi dan mencuci, mengeluh bahwa air sungai tersebut tidak dapat 

digunakan untuk keperluan tersebut. Pasalnya, setiap musim kemarau tiba, air 

sungai berbau menyengat tajam. Kali Banger dan Asem Binatur merupakan dua di 

antara sungai-sungai di Pekalongan yang biasa digunakan untuk membuang 

limbah industri batik. Warga di sekitar Kali Banger mengungkapkan bahwa Kali 

Banger yang biasanya berair relatif jernih, sejak awal musim kemarau berubah 

menjadi hitam seiring dengan debit air yang menyusut tajam. Di samping warna 

hitam yang terlihat, baunya juga sangat menyengat. Limbah dari industri batik 

banyak yang dibuang ke sungai dan tidak mengalir ke laut akibat tidak ada 

gelontoran air dari hulu. Kondisi ini semakin parah di saat tidak ada hujan yang 

mengguyur karena limbah industri batik yang ada mengendap. Selain sungai, 

pembuangan limbah cair industri batik ada pula yang disalurkan lewat selokan 

yang berujung ke saluran sanitasi pemukiman yang lebih besar (prasarana sanitasi 

pengumpulan limbah pemukiman). Karena itu, pada gilirannya, limbah cair 

tersebut akan tercampur dengan limbah cair rumah tangga dan akan mengumpul 

di tempat itu. Kekhawatiran bahwa limbah cair akan merembes ke tanah di sekitar 
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pemukiman dapat merusak air sumur (Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat STAIN Pekalongan dalam http://p3m.stain-pekalongan.ac.id). 

Di sisi yang lain, para pengrajin batik baik yang berskala rumah tangga 

(kecil) maupun yang berskala menengah dan besar, pada umumnya masih 

belum/tidak mau melengkapi dengan instalasi pemprosesan limbah buangan kimia 

cair tersebut. Alasan yang diajukan oleh industriawan batik ini adalah karena 

untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara instalasi penanganan limbah 

ini diperlukan biaya yang sangat mahal yang tidak akan mungkin dapat dibiayai 

dan diatasi oleh perusahaan sendiri.  

Hasil studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara tanggal 28 

Agustus 2015 bahwa Kelurahan Jeggot adalah salah satu sentra pengrajin batik di 

Pekalongan dimana hampir setiap warga adalah pengrajin batik, dengan 

memanfaatkan air sungai untuk mencuci batik. Juga sebagai tempat untuk 

membuang limbahnya. Setelah batik diwarnai, batik dicuci dalam sebuah bak. 

Sisa cucian batik lantas dibuang ke sungai. Pencemaran limbah batik berasal dari 

penggunaan zat kimia sebagai pewarna. Seiring meningkatnya order batik, makin 

banyak juga penggunaan zat pewarna kimiawi. Salah satu yang terkena 

dampaknya adalah masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai. Air sumurnya 

sama sekali tak bisa dipakai, karena terasa asin, pahit dan getir serta warnanya 

berubah menjadi kuning. 

Para pengrajin batik di Kecamatan Pekalongan Selatan khususnya 

Kelurahan Jenggot banyak yang membuag limbah batiknya di sungai Asam 

Binatur. Hasil pemantauan air Sungai Asam Binatur oleh KLH (Kementerian 
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Lingkungan Hidup) Kota Pekalongan pada 5 Mei 2014, menunjukkan kandungan 

beberapa zat melebihi baku mutu yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 

82 Tahun 2001 (Isnawati, 2014 ). Di antaranya biological oxygen demand (BOD), 

chemical oxygen demand (COD) dan khlorin. Berdasarkan hasil analisa, 

kandungan BOD mencapai 19 miligram per liter, sementara baku mutu 2 

miligram per liter. Sedangkan kandungan COD mencapai 59,51 miligram per 

liter, sementara baku mutu COD 10 miligram per liter. Kandungan khlorin 

mencapai 0,50 miligram per liter, sedangkan baku mutu 0,03 miligram per liter. 

Sementara itu, dari pengamatan di Sungai Asam Binatur tampak secara fisik air 

berwarna kehitaman, berbusa dan berbau menyengat. 

Penggunaan bahan kimia pada industri batik sangat potensial menghasilkan 

limbah yang mengandung logam berat yang dikategorikan sebagai limbah 

berbahaya, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Seiring dengan 

peningkatan produksi batik, maka permasalahan lingkungan juga akan semakin 

meningkat. Permasalahan tersebut terutama disebabkan karena proses produksi 

seringkali mengakibatkan pemborosan material dan energi serta akibat 

pembuangan limbahnya yang akan membebani lingkungan dan biaya pengolahan 

limbah semakin meningkat. 

Pembuangan limbah batik langsung ke sungai, merupakan salah satu bukti 

masih rendahnya peran serta atau partisipasi para pengrajin batik dalam 

pelestarian lingkungan hidup. Karena pada dasarnya pengelolaan lingkungan 

tersebut, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga 

tanggung jawab masyarakat. Partisipasi para pengrajin batik dalam pengelolaan 
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limbah sangat diperlukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan diwilayah 

Pekalongan sendiri.  

Kesadaran terhadap lingkungan hidup merupakan aspek yang penting dalam 

pengelolaan lingkungan hidup karena kesadaran terhadap lingkungan hidup 

merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap kualitas lingkungan, sehingga 

muncul berbagai aksi menentang kebijaksanaan yang tidak berwawasan 

lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik UU Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) 

mengatakan bahwa bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu 

dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar 

wilayah Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

menyatakan bahwa sungai merupakan salah satu bentuk alur air permukaan yang 

harus dikelola secara menyeluruh, terpadu berwawasan lingkungan hidup dengan 

mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian sungai harus dilindungi dan 

dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan 

dampak negatif terhadap lingkungannya. 

Permasalahan pencemaran lingkungan sungai akibat limbah cair menjadi 

tanggung jawab semua pihak termasuk Pemerintah, Community, Pengusaha 

Akademisi dan masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Pekalongan. 

Sehingga rendahnya tingkat kesadaran untuk menjaga lingkungan sungai menjadi 
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masalah yang penting. Kecanggihan teknologi yang telah digunakan untuk 

mengatasi masalah pencemaran tidak akan berhasil apabila tingkat kesadaran 

masyarakatnya untuk menjaga lingkungan sungai sangat rendah.  

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh dampak perkembangan 

industri perlu dikaji lebih mendalam, karena apabila hal ini tidak diperhatikan 

akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara makhluk hidup dengan 

lingkungan. Daerah yang dijadikan sebagai pusat industri mempunyai 

permasalahan tersendiri terhadap pencemaran, akan lebih bermasalah lagi ketika 

hasil buangan yang berupa polutan yang sulit terurai dan akan mencemari 

lingkungan perairan apabila dibuang ke badan air seperti sungai atau saluran 

irigasi. Oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji lebih dalam tentang 

“Partisipasi Pengrajin Batik dalam Pengelolaan Limbah di Wilayah Industri 

Batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagimanakan bentuk partisipasi pengrajin batik dan warga dalam pengelolaan 

limbah di kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan 

Selatan? 

2. Bagaimana aspirasi pengrajin batik dan warga dalam pengelolaan limbah di 

kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan? 
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3. Bagaimana keberhasilan partisipasi pengrajin batik dan warga dalam 

pengelolaan limbah di kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan 

Pekalongan Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui bentuk partisipasi pengrajin batik dan warga dalam pengelolaan 

limbah di kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan 

Selatan. 

2. Mengkaji aspirasi pengrajin batik dan warga dalam pengelolaan limbah di 

kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. 

3. Mengetahui keberhasilan partisipasi pengrajin batik dan warga dalam 

pengelolaan limbah di kawasan industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan 

Pekalongan Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua 

pihak. Adapun manfaat secara teoretis dan praktis adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara teoritis 

Dibidang ilmu geografi, dapat menambah kajian ilmu pengetahuan geografi 

khususnya mengenai Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) 

dan menambah wawasan mengenai studi pengelolaan air limbah sebagai bentuk 

pengembangan kota Pekalongan bebas dari limbah batik. 
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1.4.2 Secara praktis 

1. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan kebijakan guna 

meningkatkan kesadaran warga atau para pengrajin batik tentang pentingnya 

pengelolaan limbah.  

2. Menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan 

khususnya pemerintah daerah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam 

pengelolaan limbah batik, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Tujuan batasan istilah adalah untuk memberikan batasan ruang lingkup atau 

pengertian dari istilah-istilah dalam judul agar lebih mudah dipahami. 

1. Partisipasi 

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan aktif atau peran serta dari 

pengrajin batik dan warga umum yang secara sadar berkontribusi secara sukarela 

dalam suatu kegiatan secara bersama-sama. 

2. Pengrajin Batik 

Pengrajin batik dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki profesi 

sebagai pengusaha batik (batik tulis, batik cap dan batik sablon/printing) di 

wilayah industri batik Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. 

3. Pengelolaan  

Pengelolaan dalam penelitian ini  hanya ditekankan pada aspek pelaksanaan 

dalam mengelola limbah batik dalam berbagai cara sehingga dapat mewujudkan 

lingkungan yang bersih dan nyaman. 
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4. Limbah  

Limbah batik adalah sisa-sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu 

proses produksi baik industri skala besar maupun industri skala rumah tangga 

yang bergerak dibidang pembuatan batik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada 

pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab 

terhadap kelompoknya (Dwiningrum, 2011:50). Partisipasi masyarakat atau 

partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun 

kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses 

perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung 

mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2003:17). 

Menurut Parwoto, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota 

masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau 

proyek pembangunan yang di lakukan dalam masyarakat lokal (Dwiningrum, 

2011:56). Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya 

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan 

organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. 

Menurut Eugen C erickson bahwa partisipasi pada dasarnya mencakup dua 

bagian yaitu internal dan eksternal(Hempri suyatno, 2003:58-59). Partisipasi 

secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Hal ini 

menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam pelabelan pada identitas diri 
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mereka. Sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana 

individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Jadi, partisipasi merupakan 

manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri 

maupun dengan komunitas luar. Dari pengertian/definisi tentang partisipasi 

masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa inti dari partisipasi masyarakat adalah 

sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, 

dan bukannya sebuah proses mobilisasi rakyat. 

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat 

dibuat kesimpulan bahwa Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, 

keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik 

langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri 

bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi partisipasi itu artinya pelibatan 

diri dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada 

suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama.  

Untuk melihat keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dapat diketahui dari 

kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap individu (anggota kelompok) 

yang diberikan oleh (Slamet, 1994: 83) sebagai berikut:  

1) Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut;  

2) Frekuensi kehadiran (attendence) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan;  

3) Sumbangan/iuran yang diberikan;  

4) Keanggotaan dalam kepengurusan;  

5) Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan;  

6) Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan 
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2.1.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2009:37), partisipasi masyarakat 

dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik 

dan partisipasi fisik”.  Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap 

pembangunan  ada beberapa bentuk  partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

terbagi atas 3 tahap yaitu: (Slamet, 1994:89) 

1) Tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya 

adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan  rencana dan strategi dalam 

penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat 

berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-

pertemuan yang diadakan;  

2) Tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini 

maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu 

proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang  ataupun 

material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada 

pekerjaan tersebut; 

3) Tahap pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya 

adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah 

proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa 

tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah 

dibangun. 
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Bentuk partisipasi bahwa didasarkan pada sembilan hal yaitu:(Slamet, 

1994:10)  

1) Derajat kesukarelaan, terdiri dari: (1) partisipasi bebas, terjadi bila seorang 

individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipasi 

tertentu. jenis ini terbagi lagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi 

terbujuk dan (2) partisipasi terpaksa, disebabkan oleh hukum dan kondisi sosial 

ekonomi.  

2) Cara keterlibatan, terdiri dari: (1) partisipasi langsung, terjadi bila orang itu 

menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. (2) Partisipasi tidak 

langsung, bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang 

lain/organisasi yang dapat mewakilinya di tingkat yang lebih tinggi.  

3) Keterlibatan dalam proses pembangunan terencana, terdiri dari: (1) partisipasi 

lengkap, bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di 

dalam seluruh tahap dari proses pembangunan yang terencana. (2) partisipasi 

sebagian, bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat 

di dalam sebagian tahap proses pembangunan yang telah direncanakan.  

4) Tingkatan Organisasi, terdiri dari Partisipasi yang terorganisasi  dan Partisipasi 

yang tidak terorganisas 

5) Intensitas frekuensi kegiatan, terdiri dari: partisipasi intensif, bila frekuensi 

aktivitas partisipasi yang dilakukan tinggi dan partisipasi ekstensif, bila 

pertemuan yang diselenggarakan tidak secara teratur atau interval waktu 

kegiatan yang panjang.  
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6) Lingkup liputan kegiatan, terdiri dari: partisipasi tak terbatas, bila seluru, 

kegiatan membutuhkan partisipasi anggota seluruh komunitas. Partisipasi 

terbatas, bila hanya sebagian kegiatan yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan 

partisipasi. 

7) Efektifitas, terdiri dari: partisipasi efektif, kegiatan partisipasi yang telah 

menghasilkan perwujudan  dan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas 

partisipasi. Partisipasi tidak efektif, bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja 

dari tujuan aktivitas parrtisipasi yang dicanangkan terwujud.  

8) Pihak yang terlibat, terdiri dari: Anggota masyarakat setempat, pegawai 

pemerintah, orang-orang luar dan wakil-wakil dari masyarakat yang terpilih  

9) Gaya partisipasi, terdiri dari: pembangunan lokalitas, perencanaan sosial dan 

aksi sosial.  

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peran serta masyarakat, antara lain 

faktor dari dalam, yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat untuk ikut berperan 

serta, dari luar masyarakat yaitu peran aparat, lembaga formal dan nonformal yang 

ada. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat 

partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi 

anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan 

pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).  

Menurut (Surotinojo, 2009:41), beberapa faktor yang mempengaruhi 

masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: 
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a. Pengetahuan dan keahlian.  

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan 

dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak 

terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada. 

b. Pekerjaan masyarakat.  

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih 

meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk 

berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada 

masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan 

dengan keinginan untuk berpartisipasi. 

c. Tingkat pendidikan dan buta huruf.  

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat 

untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan 

bentuk partisipasi yang ada. Tingkat buta huruf pada masyarakat akan 

mempengaruhi dalam partisipasi. 

d. Jenis kelamin.  

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap 

faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat 

untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan 

mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan; 

e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. 

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi 

agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta 
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metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat 

bertentangan dengan konsep-konsep yang ada. 

 

2.2 Pengelolaan Limbah 

2.2.1 Sumber Limbah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 

tentang baku mutu air limbah, yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari 

suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke 

lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Daryanto 

(1995:14) mengatakan sumber air limbah dapat berasal dari berbagai sumber, 

antara lain berasal dari industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian dan 

sebagainya. 

a. Industri 

Pabrik industri mengeluarkan limbah yang dapat mencemari ekosistem air. 

Pembuangaan limbah industri ke sungai-sungai dapat menyebabkan merubahnya 

susunan kimia, bakteriologi serta fisik air. Polutan yang dihasilkan oleh pabrik 

dapat berupa: Logam berat (timbal, merkuri, tembaga, seng dan lain-lain), Panas 

(air yang sangat tinggi temperaturnya sulit menyerap oksigen yang pada akhirnya 

akan mematikan biota air). Sifat beracun dan berbahaya dari limbah ditunjukkan 

oleh sifat fisik dan sifat kimia bahan itu baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Beberapa kriteria berbahaya dan beracun ditetapkan, antara lain 

mudah terbakar, mudah meledak, korosif, besifat oksidator dan reduktor yang 

kuat, mudah membusuk, dan lain-lain, sehingga perlu ditetapkan batas-batas yang 

diperkenankan dalam lingkungan untuk waktu tertentu (Kristanto, 2002:170). 
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b. Limbah rumah tangga 

Dari rumah tangga dapat dihasilkan berbagai macam zat organik dan 

anorganik yang dialirkan melalui selokan-selokan dan akhirnya bermuara di 

sungai-sungai. Selain dalam bentuk zat organik dan anorganik dari limbah rumah 

tangga bisa terbawa bibit-bibit penyakit yang dapat menular pada hewan dan 

manusia sehingga menimbulkan epidemi yang luas dimasyarakat. Air limbah 

rumah tangga terdiri dari tiga fraksi penting yaitu: (1) Tinja (feses), berpotensi 

mengandung mikroba pathogen, (2) Air seni (urine), umumnya mengandung 

Nitrogen dan Pospor, serta kemungkinan kecil mikro-organisme, dan (3) Grey 

water, merupakan air bekas cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi. Grey 

water sering juga disebut dengan istilah sullage (Mulia, 2005:67). 

c. Limbah pertanian 

Penggunaan pupuk pabrik di daerah pertanian akan mencemari air yang 

keluar dari pertanian, air yang mengandung bahan makanan bagi ganggang, 

sehingga mengalami pertumbuhan dengan cepat, ganggang yang menutupi 

permukaan air akan berpengaruh jelek terhadap ikan-ikan dan komponen biotik air 

ekosistem dari air tersebut. Dari daerah pertanian terlarut sisa-sisa pestisida yang 

terbawa ke sungai atau bendungan, pestisida bersifat toksik akan mematikan 

hewan-hewan air, burung dan bahkan manusia. 

2.2.2 Bentuk Limbah 

Pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi 

menjadi empat diantaranya yaitu: limbah cair, limbah padat, limbah gas dan 

limbah suara. 
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a. Limbah cair 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air menjelaskan pengertian dari limbah 

yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian 

limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas 

domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan 

buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair 

dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu 

1) Limbah cair domestik (domestic wastewater), yaitu limbah cair hasil buangan 

dari perumahan (rumah tangga), bangunan, perdagangan dan perkantoran. 

Contohnya yaitu: air sabun, air detergen sisa cucian, dan air tinja. 

2) Limbah cair industri (industrial wastewater), yaitu limbah cair hasil buangan 

industri. Contohnya yaitu: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air 

dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. 

3) Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair yang berasal 

dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui 

rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukan. Air limbah dapat 

merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau 

bocor sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang 

terhubung kepermukaan. Contohnya yaitu: air buangan dari talang atap, 

pendingin ruangan (AC), bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian 

atau perkebunan. 
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4) Air hujan (storm water), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di 

atas permukaan tanah. Aliran air hujan dipermukaan tanah dapat melewati dan 

membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut 

limbah cair. 

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air 

dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga 

dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses 

pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu 

bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian 

diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan 

buangan air. 

b. Limbah Padat 

Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik 

yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu: kertas, plastik, 

serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Limbah padat dapat diklasifikasikan 

menjadi enam kelompok sebagai berikut: 

1) Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat semi basah, 

berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai 

mikroorganisme. Contohnya yaitu: sisa makanan, sisa dapur, sampah sayuran, 

kulit buah-buahan. 

2) Sampah anorganik dan organik tak membusuk (rubbish), yaitu limbah padat 

anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme, 
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sehingga sulit membusuk. Contohnya yaitu: selulosa, kertas, plastik, kaca, 

logam. 

3) Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil 

pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah 

membusuk. 

4) Sampah bangkai binatang (dead animal), yaitu semua limbah yang berupa 

bangkai binatang, seperti tikus, ikan dan binatang ternak yang mati. 

5) Sampah sapuan (street sweeping), yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang 

berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan, sperti dedaunan, kertas dan 

plastik. 

6) Sampah industri (industrial waste), yaitu semua limbah padat yang bersal 

daribuangan industri. Komposisi sampah ini tergantung dari jenis industrinya 

c. Limbah gas 

Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara 

alami udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2 dan 

lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan 

menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat 

mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar 

melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Partikel 

adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti 

uap air, debu, asap, kabut dan fume. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya 

dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung. 
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Limbah gas yang dibuang keudara biasanya mengandung partikel-partikel 

bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga 

tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Bahan padatan dan cairan tersebut disebut 

sebagai materi partikulat. Seperti limbah gas yang dihasilkan oleh suatu pabrik 

dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel serta debu. Apabila ini tidak 

ditangkap dengan menggunakan alat, maka dengan dibantu oleh angin akan 

memberikan jangkauan pencemaran yang lebih luas. Jenis dan karakteristik setiap 

jenis limbah akan tergantung dari sumber limbah. 

Tabel 2.1 Beberapa Macam Limbah Gas yang Umum Ada di Udara 

 

No Jenis Keteangan 

1 Karbon monoksida (CO) Gas tidak berwarna, tidak berbau 

2 Karbon dioksida (CO2) Gas tidak berwarna, tidak berbau 

3 Nitrogen oksida (NOx) Gas berwarna, tidak berbau 

4 Sulfur oksida (SOx) Gas tidak berwarna dan berbau tajam 

5 Asam klorida (HCl) Berupa uap 

6 Amonia (NH3) Gas tidak berwarna, berbau 

7 Metan (CH4) Gas berbau 

8 Hidrogen fluorida (HF) Gas tidak berwarna 

9 Nitrogen sulfida (NS) Gas berbau 

10 Klorin (Cl2) Gas berbau 

Sumber: Setiawan (2014 :1) 

 

d. Limbah suara 

Limbah suara yaitu limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di 

udara. Sumber limbah suara adalah kebisingan, yaitu bunyi atau suara yang dapat 

mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Sumber limbah suara dapat 

dihasilkan dari mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang bila 

berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat 

mengganggu manusia, bahkan menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. 
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2.2.3 Kualitas Limbah Batik 

Menurut Ginting (2007:57) dalam menentukan karakteristik limbah maka 

ada tiga jenis sifat yang harus diketahui yaitu: 

a. Sifat Fisik 

Sifat fisik suatu limbah ditentukan berdasarkan jumlah padatan terlarut, 

tersuspensi dan padatan total, alkalinitas, kekeruhan, warna, salinitas, daya hantar 

listrik, bau dan temperatur. Sifat fisik ini beberapa dapat dikenali sacara visual 

tapi untuk mengetahui sacara lebih pasti maka dapat digunakan laboratorium. 

b. Sifat Kimia 

Karakteristik air limbah ditentukan oleh biochemical oksigen demand 

(BOD), chemical oksigen demand (COD) dan logam-logam berat yang 

terkandung dalam air limbah. Dalam buangan industri tekstil dan pencelupan, 

logam berat ditemukan dalam bentuk organik.  

c. Sifat Bilogis 

Bahan-bahan organik dalam air terdiri dari berbagai macam senyawaan. 

Protein adalah salah satu senyawa kimia sebagai penolong, sehingga dalam air 

terdapat kandungan bahan organik dan anorganik yang berbahaya ataupun 

beracun. 

Kualitas limbah cair industri batik sangat tergantung jenis proses yang 

dilakukan, pada umumnya limbah cair bersifat basa dan kadar organik yang tinggi 

yang disebabkan oleh sisa-sisa pembatikan. Pada proses pencelupan (pewarnaan) 

umumnya merupakan penyumbang sebagian kecil limbah organik, namun 

menyumbang wama yang kuat, yang mudah terdeteksi, dan hal ini dapat 



23 

 

 

 

mengurangi keindahan sungai maupun perairan. Kebanyakan penggunaan bahan 

pencelup dengan struktur molekul organik yang stabil tidak dapat dihancurkan 

dengan proses biologis, untuk menghilangkan warna air limbah yang efisien dan 

efektif adalah dengan perlakuan secara biologis, fisik dan kimia. 

Pada proses persiapan, yaitu proses nganji atau penganjian, menyumbang 

zat organik yang banyak mengandung zat padat tersuspensi. Zat padat tersuspensi 

apabila tidak segera diolah akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat 

digunakan untuk menilai kandungan COD dan BOD. 

Tabel 2.2  Zat Pencemar dalam Limbah Batik Pada Proses Pembuatan Batik 
 

No Jenis Proses Zat-Zat Pencemar Bahan 

Pencemar 

1 Persiapan Kanji, minyak kacang, 

soda abu 

Rendah 

(cair) 

2 Pembatikan Uap lilin batik. Kontak 

langsung (gas) 

3 Pewarnaan: 

a. Naphtol 

 

 

b. Indigosol 

 

c. Reaktif dingin 

 

 

d. Rapid 

e. Indanthreen 

 

Naphtol, Garam 

Diazonium, NaOH, TRO, 

Kanji 

lndigosol, NaNO2, HC1, 

H2SO4, TRO, Kanji 

Reaktif, NaC1, Na2CO3, 

Na2SiO4, TRO, Kation 

Aktif, Kanji.  

Rapid, NaOH, Kanji. 

Indanthreen, NaOH, 

Na2S2O4, TRO, NaC1, 

H202, CH3COOH, 

Kanji. 

 

Sangat tinggi 

(cair) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mubarokah, 2010:19 
 

Berdasarkan Perda Jateng Tahun 2004 baku mutu air limbah industi tekstil 

dan batik adalah sebagai berikut: 
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Tabel. 2.3 Baku Mutu Air Limbah Industi Tekstil dan Batik 

No Parameter Kadar 

Max 

(mg/L) 

Tekstil 

terpadu 

Pencucian kapas, 

pemintalan, 

penenunan 

Perekatan Pengikisan, 

pemasakan 

Pemucatan Merserisasi Pencelupan Pencetakan 

1 Temperatur 38 °C         

2 BOD5 60  6,00  0,42  0.6  1,44  1,08  0,9  1,2  0,36 

3 COD 150 15,0 1,05 1,5 3,6 2,7 2,25 3,0 0,9 

4 TSS 50 5,00 0,35 0,5 1,2 0,9 0,75 1,0 0,3 

5 Fenol 

total 

0,5 0,05 0,004 0,005 0,012 0,009 0,008 0,01 0,003 

6 Khrom 

total (Cr) 

1,0 0,10 - - - - - 0,02 0,006 

7 Amoniak 

total (NH; 

N) 

8,0 0,80 0,056 0,08 0,192 0,144 0,12 0,16 0,08 

8 Sulfida 

(sebagai 

S) 

0,3 0,03 0,002 0,003 0,007 0,0054 0,005 0,006 0,002 

9 Minyak 

dan 

Cemak 

3,0 0,30 0,021 0,03 0,07 0,054 0,045 0,06 0,018 

10 pH 6,0-9,0 

11 Debit Maksimum 

(m3/ton produk 

tekstil)  

100 7 10 24 18 15 20 6 

Sumber: Perda Jateng N0. 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah 
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2.2.4 IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Batik 

IPAL adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang 

memproses/mengolah cairan sisa proses produksi pabrik, sehingga cairan tersebut 

layak dibuang ke lingkungan. IPAL sangat bermanfaat bagi manusia serta 

makhluk hidup lainnya, natara lain: (1) mengolah air limbah domestik atau 

industri, agar air tersebut dapat di gunakan kembali sesuai kebutuhan masing-

masing, (2) Agar air limbah yang akan di alirkan kesungai tidak tercemar, dan (3) 

Agar Biota-biota yang ada di sungai tidak mati. 

Tujuan IPAL yaitu untuk menyaring dan membersihkan air yang sudah 

tercemar dari baik domestik maupun bahan kimia industri. Pada proses IPAL 

bahwa air limbah domestik ataupun dari industri,akan diolah menjadi air bersih 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Air Limbah tersebut di alirkan ke tempat instilasi 

2) Kemudian, air limbah tersebur akan melalui 4 tahap proses yaitu (a) 

Pada proses pertama air limbah itu akan di tampung pada tampungan yang 

berisi pasir, yang dimana fungsi pasir tersebut, untuk mengendapakan air, (b) 

air limbah tersebut akan mengalir ke tampungan yang berisi kerikil, fungsi 

kerikil sama saja dengan fungsi pasir, yaitu untuk mengendapkan air tersebut, 

(c) air limbah akan mengalir di tampungan yang berisi banyak enceng gondok. 

Enceng gondok tersebut berfungsi sebagai penyerap zat-zat kimia terutama 

amonia dan fosfat, (4) Setelah zat kimia air limbah tersebut diserap oleh 

enceng gondok, maka air tersebut di saring. 
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3) Air limbah yang sudah bersih akan di tampung, ke tampungan yang ke empat, 

dimana tampungan keempat tersebut diisi oleh ikan, yang fungsinya sebagai 

indikator. Jika Ikan tersebut mati dalam jangka waktu tidak lama, berarti air 

limbah tersebut belum bersih. 

Cara kerja Instalasi Pengolahan Limbah dalam mengolah air limbah adalah 

sebagai berikut: 

1) Pompa Air Baku (Raw water pump) 

Pompa air baku yang digunakan jenis setrifugal dengan kapasitas 

maksimum yang dibutuhkan untuk unit pengolahan (daya tarik minimal 9 

meter dan daya dorong 40 meter). Air baku yang dipompa berasal dari bak 

akhir dari proses pengendapan pada hasil buangan limbah pelapisan logam. 

2) Pompa Dosing (Dosing pump) 

Merupakan peralatan untuk mengijeksi bahan kimia (ferrosulfat dan 

PAC) dengan pengaturan laju alir dan konsentrasi tertentu untuk mengatur 

dosis bahan kimia tersebut. Tujuan dari pemberian bahan kimia ini adalah 

sebagai oksidator. 

3) Pencampur Statik (Static mixer) 

Dalam peralatan ini bahan-bahan kimia dicampur sampai homogen 

dengan kecepatan pengadukan tertentu untuk menghindari pecah flok. 

4) Bak Koagulasi-Flokulasi 

Dalam unit ini terjadi pemisahan padatan tersuspensi yang terkumpul 

dalam bentuk-bentuk flok dan mengendap, sedangkan air mengalir overflow 

menuju proses berikutnya. 
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5) Pompa Filter 

Pompa yang digunakan mirip dengan pompa air baku. Pompa ini 

harus dapat melalui saringan multimedia, saringan karbon aktif, dan saringan 

penukar ion. 

6) Saringan Multimedia 

Air dari bak koagulasi-flokulasi dipompa masuk ke unit penyaringan 

multimedia dengan tekanan maksimum sekitar 4 Bar. Unit ini berfungsi 

menyaring partikel kasar yang berasal dari air olahan. Unit filter berbentuk 

silinder dan terbuat dari bahan fiberglas. Unit ini dilengkapi dengan keran 

multi purpose (multiport), sehingga untuk proses pencucian balik dapat 

dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan hanya memutar keran 

tersebut sesuai dengan petunjuknya. Tinggi filter ini mencapai 120 cm dan 

berdiameter 30 cm. Media penyaring yang digunakan berupa pasir silika dan 

mangan zeolit. Unit filter ini juga didisain secara khusus, sehingga 

memudahkan dalam hal pengoperasiannya dan pemeliharaannya.  Dengan 

menggunakan unit ini, maka kadar besi dan mangan, serta beberapa logam-

logam lain yang masih terlarut dalam air dapat dikurangi sampai sesuai 

dengan kandungan yang diperbolehkan untuk air minum. 

7)  Saringan Karbon Aktif 

Unit ini khusus digunakan untuk penghilang bau, warna, logam berat 

dan pengotor-pengotor organik lainnya. Ukuran dan bentuk unit ini sama 

dengan unit penyaring lainnya. Media penyaring yang digunakan adalah 

karbon aktif granular atau butiran dengan ukuran 1– 2,5 mm atau resin 
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sintetis, serta menggunakan juga media pendukung berupa pasir silika pada 

bagian dasar. 

8) Saringan Penukar Ion 

Pada proses pertukaran ion, kalsium dan magnesium ditukardengan 

sodium. Pertukaran ini berlangsung dengan cara melewatkan air sadah ke 

dalam unggun butiran yang terbuat dari bahan yang mempunyai kemampuan 

menukarkan ion. Bahan penukar ion pada awalnya menggunakan bahan yang 

berasal dari alam yaitu greensand yang biasa disebut zeolit, Agar lebih efektif 

Bahan greensand diproses terlebih dahulu. Disamping itu digunakan zeolit 

sintetis yang terbuat dari sulphonated coals dan condentation polymer. Pada 

saat ini bahan-bahan tersebut sudah diganti dengan bahan yang lebih efektif 

yang disebut resin penukar ion. Resin penukar ion umumnya terbuat dari 

partikel cross-linked polystyrene. Apabila resin telah jenuh maka resin 

tersebut perlu diregenerasi. Proses regenerasi dilakukan dengan cara 

melewatkan larutan garam dapur pekat ke dalam unggun resin yang telah 

jenuh. Pada proses regenerasi terjadi reaksi sebaliknya yaitu kalsium dan 

magnesium dilepaskan dari resin, digantikan dengan sodium dari larutan 

garam. 

9) Sistem Jaringan Perpipaan 

Sistem jaringan perpipaan terdiri dari empat bagian, yaitu jaringan 

inlet (air masuk), jaringan outlet (air hasil olahan), jaringan bahan kimia dari 

pompa dosing dan jaringan pipa pembuangan air pencucian. Sistem jaringan 

ini dilengkapi dengan keran-keran sesuai dengan ukuran perpipaan. Diameter 
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yang dipakai sebagian besar adalah 1” dan pembuangan dari bak koagulasi-

flokulasi sebesar 2“. Bahan pipa PVC tahan tekan sedangkan keran 

(ball valve) yang dipakai adalah keran tahan karat terbuat dari plastik. 

10) Tangki Bahan-Bahan Kimia 

Tangki bahan kimia terdiri dari 2 buah tangki fiberglas dengan volume 

masing-masing 30 liter. Bahan-bahan kimia adalah ferrosulfat dan PAC. 

Bahan kimia berfungsi sebagai oksidato 

Pada dasarnya pengolahan limbah cair dalam Kristanto (2002:181) dapat 

dibedakan menjadi: 

1) Pengolahan menurut tingkatan perlakuan 

Menurut tingkat proses/perlakuannya, pengolahan limbah air dapat 

digolongkan menjadi lima tingkatan yaitu: 

a. Pengolahan pendahuluan (pretreatment).  

Pengolahan ini digunakan untuk memisahkan padatan kasar, mengurangi 

ukuran padatan, memisahkan minyak atau lemak, dan proses menyertakan 

fluktuasi aliran limbah pada bak penampung. Unit yang terdapat dalam 

pengolahan pendahuluan adalah saringan, pencacah, bak penangkap pasir, 

penangkap lemak dan minyak, dan bak penyerataan (Soeparman dan Suparmin, 

2001:106). 

b. Pengolahan pertama (primary treatment) 

Pada pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan zat padat tercampur 

melalui pengendapan atau pengapungan (Sugiharto, 2005:102). Pengendapan 

secara kimiawi sering digunakan sebagai pengolahan sukender. Proses ini 
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cukup menentukan dalam pengolahan air limbah dari pabrik tekstil (Siregar, 

2005:95). 

c. Pengolahan kedua (secondary treatment) 

Perlakuan kedua pada umumnya melibatkan proses biologis dengan tujuan 

untuk menghilangan bahan organik melalui oksidasi biokimia. 

d. Pengolahan ketiga (tertiary treatment) 

Proses-proses terakhir dalam pengolahan air limbah tekstil adalah filtrasi, 

adsorbsi, dan oksidasi (Siregar, 2005:95). 

e. Pembunuhan kuman (desinfektion) 

Tahap ini bertujuan untuk membunuh bakteri. Kegiatan yang termasuk dalam 

tahap ini adalah klorinasi dan ozonisasi. 

f. Pembuangan lanjutan 

Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengumpulkan lumpur yang 

merupakan hasil dari pengelolaan limbah cair tersebut. Kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam tahap ini adalah pembakaran, penutupan tanah dan dibuang ke 

laut. (Sugiharto, 2005:95). 

2) Pengolahan menurut karakteristik limbah 

Berdasarkan karakteristik limbah, proses pengolahan dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian, yaitu proses fisika, kimia, dan biologi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Industri mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan, karena 

menghasilkan limbah produksi yang mencemari lingkungan baik limbah cair 

(liquid wastes), padat (solid wastes), maupun gas (gaseous wastes) yang akan 
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masuk ke dalam lingkungan sekitar industri tersebut.  Salah satu industri yang 

dapat mencemari lingkungan adalah industri batik. Industri batik banyak 

meggunakan bahan-bahan kimia dan air dalam proses produksinya. Pada 

umumnya polutan yang terkandung dalam limbah industri batik dapat berupa 

logam berat, padatan tersuspensi, atau zat organik. Limbah batik merupakan 

limbah yang dihasilkan dari proses pemberian cap pada kain, pewarna kain, 

merserasi, pelunturan warna, pencucian kain dan proses penyempurnaan. 

Kurangnya kesadaran para pengrajin batik dan juga warga masyarat umum 

tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan kurangnya 

kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Pembuangan limbah batik langsung 

ke sungai, merupakan salah satu bukti masih rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan limbah di Kelurahan Jeggot 

Kecamatan Pekalongan Selatan oleh pengrajin batik dan warga masyarakat umum 

tentunya berbeda mengingat pengrajin batik sebagai pelaku utama dalam 

pembuangan limbah batik sedangkan warga umum sebagai warga yang selalu 

menerima dampak dari limbah batik tersebut.  

Perbedaan partisipasi pengrajin batik dan warga umum dalam pengelolaan 

limbah batik yaitu bentuk-bentuk partispasi yang terdiri dari bantuk 

uang/sumbangan/iuran yang diberikan, tenaga/ kegiatan kerja bakti yang diikuti, 

saran/usulan dalam setiap pertemuan dan material utnuk perbaikan sarana dan 

prasarana. Tingkat partisipasi pengrajin batik dan warga umum tersebut dapat 

mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan limbah batik di Kelurahan Jeggot 
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Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat 

dilihat dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Industri Batik 

Limbah Batik 

Pengelolaan Limbah  

Pengrajin Batik Warga 

Bentuk Partisipasi 

 
1) Uang/Sumbangan/iuran yang diberikan 

2) Tenaga/ kegiatan kerja bakti yang diikuti 

3) Saran/usulan dalam setiap pertemuan 

4) Material utnuk perbaikan sarana dan prasarana 

 

Keberhasilan partisipasi 

pengrajin batik dan warga 

Lingkungan Bebas dari 

Limbah atau Pencemaran 

Berhasil Tidak Berhasil 

Lingkungan Masih Tercemar, 

Air Berbau dan Berwarna 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1.  Pengrajin batik di Kelurahan Jenggot selama ini telah berhasil memberikan 

partisipasinya dalam pengelolaan limbah batik dalam bentuk kerja bakti 

58orang(59,8%),uang 6orang(6,2%), material bahan bangunan 8orang(8,2%) 

dan saran atau susulan 8 orang (8,2%) dalam setiap acara rapat atau 

pertemuan. Akan tetapi partisipasi tersebut masih belum berhasil 

menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari limbah batik karena 

kesadaran pengrajin masih tetap membuang limbah ke sungai dan 

mengalirkan limbah secara langsung ke selokan-selokan warga sekitar. 

2.  Aspirasi pengrajin batik terhadap pengelolaan limbahn yaitu harapan akan 

pembangunan IPAL kelompok yang dikelola secara mandiri oleh  warga dan 

pengrajin batik. Sedangkan aspirasi warga umum terhadap pengelolaan 

limbah yaitu adanya tuntutan bagi para pengrajin batik untuk membuat sistem 

pengelolaan limbah secara mandiri sebelum dialirkan ke selokan dan juga 

mendukung pembangunan IPAL kelompok.  
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3.   Tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah kurang 

berhasil terbukti dengan kondisi sungai yang keruh dan berbau serta selokan-

selokan warga yang macet sehingga terjadi pencemaran lingkungan.dari hasil 

penelitian tingkat keberhasilkan dapat disimpulkan antara lain megatakan 

kurang berhasil 47orang (48,5%),cukup berhasil 8 orang(8,2%),berhasil 3 

orang(3,1%) dan lainya mengatakan tidak ada sangat berhasil .Rendahnya 

keberhasilan pengelolaan limbah tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa 

hal yaitu (a) daya tampung limbah pada IPAL yang dikelola oleh pemerintah 

masih kurang sehingga banyak limbah langsung dibuang ke sungai, (b) tidak 

adanya partisipasi warga dan pengrajin batik dalam pengelolaan IPAL 

sehingga bergantung sepenuhnya terhadap pengelolaan lmbah melalui IPAL 

kepada pemerintah/pengelola IPAL.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Pekalongan diharapkan dapat mengembangkan dan 

mengkordinasikan model pengelolaan limbah batik guna menanggulangi 

pencemaran lingkungan dan memperbanyak sosialisasi sebagai upaya 

penyadaran bahaya limbah cair (limbah batik) pada masyarakat melalui 

pembentukan kelompok-kelompok yang peduli terhadap dampak limbah cair 

batik, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat  

2. Perlunya sanksi yang tegas dan ketegasan pemerintah dalam menerapkan 

peraturan, sehingga pencemaran limbah dianggap sebagai suatu hal yang 
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penting oleh masyarakat dan pengrajin batik. Sanksi yang tegas akan dapat 

membuat jera para pengrajin batik yang membuang limbah ke sungai tanpa 

melakukan pengolahan terlebih dahulu. 

3. Hendaknya para pengrajin batik dan warga umum bekerjasama dalam 

pengelolaan limbah batik melalui percepatan rencana pembangunan IPAL 

kelompok sehingga selokan-selokan warga tidak dijadikan tempat 

pembuangan limbah para pengrajin batik. 
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