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ABSTRAK 

 
Azki Syukri Ghozali. 2011 “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar 
Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses 
Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”. Skripsi, Prodi 
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal 
S.Pd.M.H, Nurul Fibrianti S.H,M.Hum. 

 
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Masyarakat, Pencemaran Air Limbah. 

 
Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk 

meningkatkan pembangunan disegala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran 
rakyat indonesia, Pengusaha atau pelaku usaha memegang peranan yang cukup 
penting untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam sektor perdagangan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bentuk-bentuk 
pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun ikat terhadap lingkungan, 
(2) Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat 
pencemaran dan kerusakan lingkungan, (3) Langkah-langkah dalam penegakan 
hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan pengawasan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Metode dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis dan 
metode, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tehnik pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah pengusaha/pelaku usaha home industri sarung 
tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang diwajibkan 
membuatan Pengolahan Air Limbah Komunal di kawasan home industri tersebut. 
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup 
dilaksanakan melalui jalur administrasi, diantaranya pemberian teguran, paksaan 
pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan bagi 
pengusaha/pelaku usaha. Izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah kepada para pelaku usaha merupakan wujud 
pembinaan dan perhatian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah setiap usaha wajib membuat 
Pengolahan Air Limbah untuk menghindari adanya sangsi administrative berupa 
teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan 
izin lingkungan. diterbitkatnya izin lingkungan merupakan wujud pembinaan dan 
perhatian dari pemerintah terhadap lingkungan. 

Saran: Pemerintah Daerah diharapkan memiliki program pengadaan air 
bersih untuk warga masyarakat yang tercemar limbah cair domestik dari home 
industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara. Pemerintah Daerah harus 
memberikan solusi untuk pemberian hibah dana guna pembuatan PAL Komunal. 
Pemerintah Daerah wajib mengevaluasi berkaitan dengan izin lingkungan dan 
sosialisasi pembinaan pembuatan izin lingkungan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun 

untuk meningkatkan pembangunan disegala sektor dengan tujuan untuk 

kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari pembangunan nasional 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. 

Pengusaha atau pelaku usaha memegang peranan yang cukup penting 

untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam sektor perdagangan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut salah satu bagian dari pelaku usaha yang perlu mendapat 

perhatian dari Pemerintah adalah kewajiban dalam menjalankan kegiatan 

usahanya untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ekosistem lingkungan 

sekitar kawasan industri tempat pelaku usaha tersebut mengembangkan 

usahanya, bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

Industri kerajinan sarung tenun ikat merupakan salah satu usaha yang 

sedang giat-giatnya dikembangkan oleh para pelaku usaha dalam industri 

pertekstilan di Indonesia saat ini, industri sarung tenun ikat sudah ada sejak 30 

tahun yang lalu, usaha industri kecil kerajinan sarung tenun ikat ini senantiasa 

mengalami perubahan di bidang produksi dan bidang pemasaranya dari tahun 
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ketahun. Industri ini telah mengalami perubahan dalam memproduksi hasil 

kerajinan sarung tenun ikat. 

Berdasarkan data monografi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan 

Perdagangan 2009. Dari beberapa Desa di Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang, Desa Wanarejan Utara yang memiliki home industri dibidang 

sarung tenun ikat paling banyak, dimana Desa Jebed memiliki 1 pengusaha 

sarung tenun ikat, Desa Beji memiliki 2 pengusaha sarung tenun ikat, Desa 

Kabunan memiliki 5 pengusaha sarung tenun ikat, sedangkan pelaku usaha 

sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara, dalam kurun waktu 2009 terdapat 

169 industri rumahan yang bergerak disektor usaha sarung tenun ikat dan 

pemasaranya, industri sarung tenun ikat tersebut dimiliki pelaku usaha baik 

yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dan ada juga yang baru beberapa tahun 

mendirikan usaha sarung tenun ikat tersebut. Dalam suatu kawasan/wilayah 

semakin banyak pelaku usaha yang berkecimpung di bidang pertekstilan yang 

menghasilkan limbah, semakin besar potensi adanya pencemaran lingkungan 

yang tinggi akibat limbah tersebut. 

Berkembangnya usaha industri kecil kerajinan sarung tenun ikat di 

Desa Wanarejan Utara seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi 

pemerintah dibidang lingkungan hidup. Karena secara tidak langsung 

kerajinan sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara selain menghasilkan 

produk sarung tenun ikat juga menghasilkan limbah cair dari sisa-sisa 

pewarnaan dalam proses produksinya. Semakin suatu kawasan memiliki 

tempat usaha sarung tenun ikat, dimunkinkan akan lebih besar dampak 
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pembuangan limbah cair dalam proses produksinya dibanding kawasan 

lainnya yang hanya memiliki sedikit tempat usaha sarung teun ikat. 

Berdasarkan data dari Koperasi Kantor Kepala Desa Wanarejan Utara 

Kec.Taman Kab.Pemalang, dimana proses produksi usaha sarung tenun ikat 

memerlukan banyak bahan-bahan pewarna tekstil (berbentuk padat maupun 

cair) dan air dalam setiap proses pewarnaan sarung tersebut yang akhirnya 

menghasilkan sisa air limbah proses pewarnaan dalam setiap produksinya 

yang mencapai 1 ember kecil atau kurang lebih 10 liter limbah cair sisa 

pewarnaan yang berwarna keruh dan cenderung berbau menyengat/tidak 

sedap. Secara terpisah setiap tempat usaha membuang 10 liter limbah cair atau 

sebagian kecil sisa air limbah yang terdapat di sekitar lingkungan/ 

perkampungan Desa Wanarejan Utara. 

Secara garis besar terdapat ratusan industri rumahan yang hampir 

setiap harinya menghasilkan puluhan liter sisa air limbah pewarnaan dalam 

proses produksi, dan hal semacam itu terjadi tidak 1 atau 2 tahun kemarin, 

melainkan puluhan tahun industri-industri tersebut melakukan kegiatan 

produksi yang menghasilkan air limbah dalam setiap proses produksinya. 

Proses pembuangan limbah cair sisa pewarnaan kain tekstil dalam 

industri sarug tenun ikat, para pelaku usaha melakukan pembuangan kedalam 

selokan-selokan dekat tempat produksi sarung tenun ikat Desa Wanarejan 

Utara yang menyebabkan pendangkalan terhadap kondisi selokan, karena 

limbah cair tersebut membawa senyawa-senyawa padat saat proses produksi 
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yang menimbulkan tidak lancarnya aliran air sisa rumah tangga yang mengalir 

kearah sungai. 

Secara umum mungkin hal tersebut wajar, karena selokan merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk umum dimana semua orang 

mempunyai hak yang sama atas keberadaan selokan tersebut dan merupakan 

tempat yang tepat untuk pembuangan air rumah tangga, limbah cair dan lain 

sebagainya, tetapi dalam kenyataannya aliran air dalam selokan-selokan 

tersebut tidak mengalir lancar karena genangan limbah cair sisa proses 

pewarnaan sarung tenun ikat cenderung keruh dan kental, yang 

mengakibatkan selokan tersumbat, mengakibatkan air sisa rumah tangga dan 

kotoran-kotoran limbah cair lainnya yang berada di selokan meresap kedalam 

tanah dan dimungkinkan akan mencemari ekosistem lingkungan sekitar aliran 

selokan tersebut. 

Melihat realitas tersebut keselamatan dan kesehatan masyarakat 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan 

pelaksanaan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap 

masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar seseorang dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk 

mewujudkan kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman dalam hidup 

bermasyarakat. 

Apabila ketidak-seimbangan hubungan antar masyarakat yang 

meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka dapat terjadi perpecahan 

dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, 
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manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-

norma ataupun peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat 

dimana ia tinggal. 

Hal ini ditegaskan dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa:’’Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan“. 

Begitu juga dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 

Menurut pasal tersebut ada dua hal yang penting dan mendasar yang 

merupakan hak setiap warga negara indonesia yaitu hak hidup sejahtera lahir 

batin dan hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik. Suatu masyarakat baru memenuhi semua unsur dalam pasal itu bila 

keselamatan dan kesehatan masyarakatnya terjamin oleh Negara. Dengan 

demikian suatu masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam 

pembangunan. 

Wujud perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau 

Perusakan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup serta terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah yang diikuti dengan 

dikeluarkanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 

2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal (8) yaitu: 

“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke 

lingkungan wajib melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah 

yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah 

ditetapkan, membuat instalasi pengolahan air limbah dan saluran pembuangan 

air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke 

lingkungan, tidak melakukan pengenceran air limbah termasuk 

mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air 

limbah, memasang alat ukur debit, melakukan pengukuran dan pencatatan 

debit (laju aliran) air limbah tersebut, memeriksakan kadar parameter baku 

mutu air limbah secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan 

ke laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh Gubernur, memisahkan 

saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan”. 

Berdasarkan isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal (8) tersebut menitik 

beratkan dimana Pengolahan Air Limbah merupakan standar izin yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk industri yang menghasilkan limbah 

cair dalam produksinya, Pengolahan Air Limbah adalah salah satu teknologi 
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pengolahan limbah cair industri yang bertujuan untuk menghilangkan/ 

memisahkan cemaran dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan 

sampai memenuhi baku mutu lingkungan. 

Pengolahan Air Limbah (PAL) yang baik adalah Pengolahan Air 

Limbah (PAL) yang memiliki kriteria sedikit memerlukan perawatan, aman 

dalam pengoperasiannya, hemat biaya energi. Pengolahan Air Limbah (PAL) 

merupakan kombinasi dari pengolahan secara fisika, kimia, biologi. 

Apabila terjadi pelanggaran berkenaan dengan Pengolahan Air Limbah 

(PAL), Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan 

pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk 

mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat 

yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, 

penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya dari penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan, serta membayar ganti kerugian, kecuali ditentukan 

lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk 

mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi 

ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang 

ditimbulkan. 

Penggunaan zat warna tekstil yang tidak tepat dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Begitu banyaknya masalah yang terkait dengan 

lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan industri. Masalah tersebut 

dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan aspek 
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lingkungan. Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas 

lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. 

Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan menjadi kurang 

diperhatikan dalam proses pembangunan, yang bervariasi dari daerah satu 

dengan daerah yang lain, dari hal-hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan 

Sumber Daya Manusia sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti 

penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. 

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 

sudah cukup memadai, namun demikian di dalam pelaksanaanya, termasuk 

dalam pengawasan. Pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang 

sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk 

pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan 

berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Oleh 

karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka 

aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan 

pembangunan betul-betul yang menyentuh kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

MASYARAKAT SEKITAR HOME INDUSTRI SARUNG TENUN 

IKAT TERHADAP PENCEMARAN AIR LIMBAH PROSES 

PRODUKSI (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Pemalang)”. 
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1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

Didalam identifikasi masalah terdapat hal-hal penting tentang 

pembatasan masalah yang bertujuan sebagai pemfokusan dalam menjadikan 

ruang lingkup permasalahan lebih fokus dan jelas sesuai yang diharapkan 

penulis. Sesuai dengan tujuannya, identifikasi dan pembatasan masalah 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Peran serta pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan 

resiko yang dihadapi oleh karena itu pemerintah terhadap masyarakat perlu 

memberikan perlindungan, pemeliharaan, peningkatan martabat dan 

kemampuannya dan perlindungan ini sifatnya mutlak dan tercantum dalam 

undang-undang. 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang 

timbul dan masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri sarung 

tenun ikat terhadap lingkungan. 

2. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

3. Langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 
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4. Kesulitan-kesulitan apa yang sering dihadapi aparatur pemerintah 

dalam pelaksanaan peraturan hukum. 

5. Efektifitas palaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha 

sarung tenun ikat. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka peneliti 

membatasi masalah mengenai bagaimana bentuk pelanggaran yang di 

lakukan oleh home industri dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

masyarakat sekitar home industri di Desa Wanarejan Utara yang terkena 

dampak pembuangan limbah cair proses produksi di Desa Wanarejan 

Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam aspek keselamatan 

dan kesehatan. 

Serta menjelaskan pula langkah-langkah dalam penegakan hukum 

oleh pemerintah berkaitan dengan perwujudan perlindungan hukum 

terhadap lingkungan dan masyarakat terkait dengan pengawasan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan 

tersebut diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun 

ikat terhadap lingkungan. 
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2. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

3. Langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri 

sarung tenun ikat terhadap lingkungan. 

2. Mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat 

akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

3. Mengetahui langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan 

oleh pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, banyak manfaat yang positif yang kedepanya 

diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan-masukan bagi pembaca. Manfaat 

yang diperoleh dapat berbentuk manfaat praktis dan teoritis, untuk lebih 

jelasnya, penjabaran masing-masing manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

manfaat praktis yang diharapkan diantaranya yaitu: 
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a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi 

masyarakat umum dan khususnya yang tinggal di dekat home industry 

dimana masyarakat tersebut yang merasakan dampak dari pembuangan 

limbah cair proses produksi secara langsung di sekitar mereka selama 

ini, serta dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk dapat 

memperjuangkan hak-haknya yang tidak terpenuhi selama ini.  

b. Bagi Pelaku Usaha (Home Industry) 

Melalui penelitian ini pelaku usaha sarung tenun ikat dapat 

memberikan informasi secara tidak langsung kepada masyarakat 

umum tentang penggunaan zat warna tekstil yang menyisakan limbah 

cair proses produksi yang dihasilkan selama ini, keuntungan dan 

bahaya yang dihasilkan dari pembuangan limbah cair secara tidak 

terarah pembuanganya serta hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar 

bagi pelaku usaha sarung tenun ikat dalam membenahi dan 

memperbaiki kualitas keselamatan produksi sehingga dapat 

mengurangi tingkat pencemaran limbah cair yang lebih besar lagi 

dalam masyarakat. 

c. Bagi Pemerintah  

Dengan adanya penelitian ini pemerintah diharapkan dapat lebih 

memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan terhadap masyarakat 

terutama pada masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan 

tempat pembuangan limbah cair sisa pewarnaan kain tekstil dan 
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harapannya pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan baru 

untuk lingkungan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. 

Sehingga diharapkan pemerintah juga dapat menjalankan aturan-aturan 

yang sudah ada supaya benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

kegunaan teoritis yang diharapkan diantaranya yaitu: 

a. Penelitian ini menghasilkan konsep-konsep yang memberikan 

masukan yang berharga bagi kelestarian lingkungan yang lebih baik. 

b. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan untuk dapat digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Lingkungan Hidup 

Konsep dasar lingkungan hidup merupakan konsep dasar dimana 

terbentuknya suatu satu kesatuan dari unsur-unsur dasar lingkungan hidup. 

Didalam konsep dasar lingkungan hidup terdapat hal-hal penting yang harus 

kita pahami dan telaah sebelumnya. 

Konsep dasar lingkungan hidup terdapat beberapa unsur yang erat 

sekali hubungannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, 

seperti halnya tentang masyarakat, home industri sebagai fokus pengawasan 

untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Cara penanganan yang 

tepat terhadap masalah pencemaran lingkungan seperti air limbah dan 

bagaimana cara pengelolaanya yang baik.  

2.1.1 Masyarakat 

Menurut C.S.T. Kansil (1982:27-31) manusia dan masyarakat 

dapat didefinisikan/diartikan lebih luas, diantaranya dapat diartikan 

sebagai berikut: 

2.1.1.1 Manusia Sebagai Makhluk Sosial 

Secara kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman 

apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok 

sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-

istri ataupun ibu dan bayinya. (C.S.T. Kansil,1982:27-31). 
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Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun 

yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali 

dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu. 

Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam 

masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam alam dongeng belaka (seperti 

Tarzan, Robinson Crusoe dan sebagainya) namun dalam kenyataannya hal 

itu tak mungkin terjadi. Sejak dulu kala pada diri manusia terdapat hasrat 

untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, hasrat untuk 

bermasyarakat. 

Aristoteles (384-322 sebelum masehi), seorang ahli fikir Yunani 

Kuno menyatakan dalam ajaranya, bahwa manusia itu adalah ZOON 

POLITICON, artinya: 

“Bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu 
ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia 
lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh 
karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka 
manusia disebut sebagai makhluk sosial". 
 
Berdasarkan kutipan Aristoteles (384-322 sebelum masehi) diatas 

yang diambil dari buku dari C.S.T. Kansil (1982:27-31) ini, Manusia 

sebagai individu (Perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang 

menyendiri, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia 

dalam masyarakat. 

Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu 

yang diinginkanya dengan mudah. Perlu adanya suatu usaha dan kerja 
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keras untuk mendapatkan hal yang diinginkanya. Terutama perlu adanya 

sifat saling membutuhkan antar sesama manusia dalam hidup 

bermasyarakat. 

2.1.1.2 Masyarakat 

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan 

manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkah 

hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-

beda tingkatan, misalnya: hubungan suami-istri dalam rumah tangga, 

keluarga, suku-bangsa, bangsa dan rumah tangga dunia. (C.S.T. 

Kansil,1982:27-31). 

Kehidupan bersama itu dapat berbentuk Desa, Kota, Daerah 

Negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa. Persatuan manusia yang timbul 

dari kodrat yang sama itu lazim disebut Masyarakat. Oleh sebab itu, 

masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, 

sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau 

pertalian yang mengakibatkan bahwa seseorang dengan yang lain saling 

kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi. 

2.1.1.3 Golongan-golongan Dalam Masyarakat 

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan, misalnya 

kelompok-kelompok pelajar/mahasiswa diwaktu istirahat di 

sekolah/Perguruan Tinggi, kelompok-kelompok yang timbul karena 

hubungan-hubungan perkumpulan atau keluarga dan sebagainnya. (C.S.T. 

Kansil,1982:27-31). 
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Adapun golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan 

antara lain karena seseorang: 

a. Merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu. 

b. Merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang yang lain. 

c. Merasa memerlukan kekuatan/bantuan orang lain. 

d. Mempunyai hubungan daerah dengan orang yang lain. 

e. Mempunyai hubungan kerja dengan orang yang lain. 

Sifat golongan-golongan dalam masyarakat itu bermacam-macam 

dan bergantung pada dasar dan tujuan hubungan orang-orang dalam 

golongan itu. 

Pada umumnya ada tiga golongan yang besar yaitu: 

a. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan: perkumpulan 

keluarga. 

b. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/pekerjaan: 

perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat-sekerja, perkumpulan sosial, 

perkumpulan kesenian olah-raga dan lain-lain. 

c. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan/pandangan hidup atau 

ideology: partai politik, perkumpulan keagamaan. 

Dalam suatu masyarakat kerapkali harus ada kerjasama antar 

golongan satu dengan yang lain, misalnya antara golongan penghasil 

(produsen) barang keperluan hidup dan golongan pembeli (komsumen), 

antara golongan ilmu pengetahuan (cendekiawan) dan golongan industri 

dan seterusnya. Dalam suatu golongan sering kali tumbuh semangat yang 
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khusus, yang berbeda dari semangat gologan yang lain. Semangat 

golongan dapat membahayakan, jika golongan itu merasa lebih penting, 

lebih tinggi, lebih kuasa dari golongan yang lain, karena itu untuk 

persatuan bangsa harus selalu diutamakan/didahulukan pembinaan 

semangat persatuan yang ditujukan kepada kepentingan bersama. 

Inilah yang menjadi tugas dan kewajiban setiap pemimpin 

golongan dalam masyarakat. Negara yang merupakan organisasi 

masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur 

agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan setiap 

orang dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. 

Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh 

penduduk Negara. 

2.1.1.4 Bentuk Masyarakat 

Menurut C.S.T. Kansil (1982:27-31), masyarakat sebagai bentuk 

pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, diantaranya yaitu: 

a. Yang berdasarkan hubungan yang diciptakan anggotanya: 

1) Masyarakat paguyuban (gemeinschaft), apabila hubungan itu 

bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya 

rumah tangga, perkumpulan kematian dan sebagainya. 

2) Masyarakat petembayan (gesellschaft), apabila hubungan itu 

bersifat non-kepribadian dan bertujuan untuk mencapai 

keuntungan kenendaan, misalnya Firma, Perseroan Komanditer, 

Perseroan Terbatas dan lain-lain. 
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b. Yang berdasarkan sifat pembentukannya: 

1) Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan 

tertentu, misalnya perkumpulan olahraga. 

2) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya, oleh 

karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan 

bersama, misalnya para penonton bioskop, penonton pertandingan 

sepakbola dan lain-lain. 

3) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat 

kabar. 

c. Yang berdasarkan hubungan kekeluargaan: rumah tangga, sanak 

saudara, suku, bangsa dan lain-lain. 

d. Yang berdasarkan peri-kehidupan/kebudayaan: 

1) Masyarakat primitife dan modern. 

2) Masyarakat desa dan masyarakat kota. 

3) Masyarakat territorial, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal 

dalam suatu daerah. 

4) Masyarakat genealogis, yang anggota-anggotanya mempunyai 

pertalian darah (seketurunan). 

5) Masyarakat territorial-genealogis, yang anggota-anggotanya 

bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah 

seketurunan. 
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2.1.1.5 Tata Hidup Bermasyarakat 

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-

sendiri. Namun didalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu 

sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu 

untuk memperoleh keperluan hidupnya. (C.S.T. Kansil,1982:27-31). 

Setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali 

keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan 

kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih 

mudah dan cepat tercapai. 

Akan tetapi, acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan 

bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan 

pertikaian mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang 

atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk 

menekankan kehendaknya. 

Apabila ketidak-seimbangan hubungan masyarakat yang 

meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka dapat terjadi 

perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang 

teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-

kaidah, norma-norma ataupun peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup 

dalam masyarakat dimana ia tinggal. 

Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-

peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur 

hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup tersebut memberi 
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arahan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang 

harus dihindarkan. Peraturan hidup tersebut memberi petunjuk kepada 

manusia bagaimana ia harus bertingkah-laku dan bertindak didalam 

masyarakat. 

Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup 

kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur 

dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan 

peraturan hukum atau kaedah hukum. 

2.1.2 Home Industri 

Menurut Kristanto (2002:23-25) sesuai dengan pengertian, jenis, 

golongan sebuah home industri, dibawah ini akan dijelaskan pengertian, 

jenis dan golongan dari home industri itu sendiri, antara lain: 

2.1.2.1 Pengertian Industri 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang 

memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan 

atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil 

industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 

(Kristanto, 2002:23-25). 

Jenis/macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku: 

1) Industri ekstraktif 

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil dari alam. 
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Contoh: pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, 

pertambangan, dan lain-lain. 

2) Industri nonekstraktif 

Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari 

tempat lain selain alam sekitar. 

3) Industri fasilitat 

Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah 

berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. 

Contoh: Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain 

sebagainya. 

2.1.2.2 Golongan/Macam Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal (Kristanto, 

2002:23-25) 

1) Industri padat modal 

Adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar 

untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. 

2) Industri padat karya 

Adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga 

kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. 

2.1.2.3 Jenis-Jenis/Macam Industri Berdasarkan Klasifikasi Atau Penjenisnya 

(Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986) 

1) Industri kimia dasar 

Contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dan 

sebagainya. 
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2) Industri mesin dan logam dasar 

Misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil. 

3) Industri kecil 

Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, 

minyak goreng curah, dll. 

4) Aneka industri 

Misalnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan 

lain-lain. 

2.1.2.4 Jenis-Jenis/Macam Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja (Kristanto, 

2002:23-25) 

1) Industri rumah tangga 

Adalah industri yang jumlah karyawa / tenaga kerja berjumlah antara 

1-4 orang. 

2) Industri kecil 

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 

5-19 orang. 

3) Industri sedang atau industri menengah 

Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 

20-99 orang. 

4) Industri besar 

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 

100 orang atau lebih. 
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2.1.2.5 Pembagian/Penggolongan Industri Berdasarkan Pemilihan Lokasi 

(Kristanto, 2002:23-25) 

1) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market 

oriented industry). 

Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target 

konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana 

konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin 

menjadi lebih baik. 

2) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / 

labor (man power oriented industry). 

Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman 

penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak 

pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien. 

3) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku 

(supply oriented industry). 

Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku 

berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang 

besar. 

2.1.2.6 Jenis-Jenis/Macam Industri Berdasarkan Produktifitas Perorangan 

(Kristanto, 2002:23-25) 

1) Industri primer 

Adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan 

langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. 
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Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, 

perikanan, dan sebagainya. 

2) Industri sekunder 

Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga 

menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. 

Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan 

sebagainya. 

3) Industri tersier 

Adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. 

Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan 

masih banyak lagi yang lainnya. 

2.1.3 Air Limbah dan Pengelolaannya 

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang 

berasal dari rumah tangga, industri atau tempat-tempat umum lainya, dan 

pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yng dapat 

membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan 

hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari 

cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perkantoran, 

perdagangan, dan industri. Bersama-sama dengan air tanah, air permukaan 

dan air hujan yang mungkin ada (Haryoto Kusnoputroanto, 1985). 

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa air buangan adalah 

air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga 

maupun kegiatan lain seperti industri, perhotelan dan sebagainnya. 
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Meskipun merupakan air sisa, namun volumenya besar, karena lebih 

kurang 80% dari air yang digunakan bagi kegiatan-kegiatan manusia 

sehari-hari tersebut dibuang lagi dalam bentuk yang sudah kotor 

(tercemar). Selanjutnya air limbah ini akan mengalir ke sungai dan laut 

dan akan digunakan oleh manusia lagi. Oleh sebab itu, air buangan ini 

harus dikelola dan atau diolah secara baik. 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003:170-172), Air limbah ini 

berasal dari berbagai sumber, secara garis besar dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

1. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic waster 

water), yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada 

umumnya air limbah ini terdiri dari ekskreta (tinja atau air seni), air 

bekas cucian dapur, kamar mandi dan umumnya terdiri dari bahan-

bahan organik. 

2. Air buangan industri (industrial waster water), yang berasal dari 

berbagai jenis industry akibat proses produksi. Zat-zat yang 

terkandung didalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan 

bakunyang dipakai oleh masin-masing industri, antara lain: nitrogen, 

sulfide, amoniak, lemak, garam-garam, zat pewarna, mineral, logam 

berat, zat pelarutdan sebagainya. Oleh sebab itu, pengolahan jenis air 

limbah ini, agar tidak menimbulkan polusi lingkungan menjadi lebih 

rumit. 
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3. Air buangan kotapraja (municipal waster water), yaitu air buangan 

yang berasal daru daerah: perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, 

tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Pada 

umumnya zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama 

dengan limbah air rumah tangga. 

2.1.3.1 Karakteristik Air Limbah 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003:170-172), karakteristik air 

limbah perlu dikenal, karena hal ini akan menetukan cara pengolahan yang 

tepat, sehingga tidak mencemari lingkungan hidup. Secara garis besar 

karakteristik air limbah ini digolongkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Fisik 

Sebagian besar terdiri dari air dan sebagian kecil dari bahan-

bahan padat dan suspense. Terutama air limbah rumah tangga, 

biasanya berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit berbau. 

Kadang-kadang mengandung sisa kertas, berwarna bekas cucian beras 

dan sayur, bagian-bagian tinja, dan sebagainya. 

2. Karakteristik Kimia 

Biasanya air buangan ini mengandung campuran zat-zat kimia 

anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat 

organik yang berasal dari penguraian tinja, urine dan sampah-sampah 

lainnya. Oleh sebab itu, pada umumnya bersifat basah pada waktu 

masih baru, dan cenderung keasam apabila sudah mulai membusuk. 

Substansi organik dalam air bungan terdiri dari dua gabungan, yakni: 
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a. Gabungan yang mengandung nitrogen, misalnya: urea, Protein, 

amine, dan asam amino. 

b. Gabungan yang tidak mengandung nitrogen, misalnya: lemak, 

sabun dan karbohidrat, termasuk selulosa. 

3. Karakteristik Bakteriologis 

Kandungan bakteri paktogen serta organisme golongan coli 

terapat juga dalam air limbah tergantung dari mana sumbernya, 

manum keduannya tidak berperan dalam proses pengolahan air 

buangan. 

Sesuai dengan zat-zat yang terkandung didalam air limbah ini, 

maka air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu akan menyebabkan 

berbagai gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, antara 

lain: 

a. Menjadi transmasi atau media penyebaran berbagai penyakit, 

terutama: cholera, typhus abdominalis, desentri baciler. 

b. Menjasi media berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen. 

c. Menjadi tempat-tempat berkembangbiaknya nyamuk atau tempat 

hidup larva nyamuk. 

d. Menimbulkan bau yang tidak enak serta pandangan yang tidak 

sedap. 

e. Merupakan sumber pencemaran air permukaan, tanah, dan 

lingkungan hidup lainnya. 
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f. Mengurangi produktivitas manusia, karena orang bekerja dengan 

tidak nyaman dan sebagainnya. 

Untuk mencegah atau mengurangi akibat-akibat buruk tersebut 

diatas diperlukan kondisi, persyaratan dan upaya-upaya sedemikian 

rupa sehingga  air limbah tersebut: 

a. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air minum. 

b. Tidak mengakibatkan pencemaran terhadap permukaan tanah. 

c. Tidak menyebabkan pencemaran atau air untuk mandi, perikanan, 

air sungai, atau tempat-tempat rekreasi. 

d. Tidak dapat dihinggapi serangga dan tikus, dan tidak menjadi 

tempat berkembang biaknya berbagai bibit penyakit dan vector. 

e. Tidak terbuka terkena udara luar (jika tidak diolah) serta tidak 

dapat dicapai oleh anak-anak. 

f. Baunnya tidak mengganggu. 

2.1.3.2 Cara Pengolahan Air Limbah Secara Sederhana  

Pengolahan air limbah dimaksudkan untuk melindungi 

lingkungan hidup terhadap pencemaran air limbah tersebut. Secara 

ilmiah sebenarnya lingkungan mempunyai daya dukung yang cukup 

besar terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran air limbah 

tersebut. Namun demikian, alam tersebut mempunyai kemampuan 

yang terbatas dalam daya dukungnya, sehingga air limbah perlu diolah 

sebelum dibuang. (Soekidjo Notoadmodjo, 2003:170-172). 
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Beberapa cara sederhana pengolahan air buangan  antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pengenceran (dilution) 

Air limbah diencerkan mencapai konsentrasi yang cukup 

rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Tetapi dengan 

makin bertambahnya penduduk, yang berarti makin meningkatnya 

kegiatan manusia, maka jumlah air limbah yang harus dibuang terlalu 

banyak, dan diperlukan air pengenceran terlalu banyak pula, maka cara 

ini tidak dapat dipertahankan lagi. 

Cara ini menimbulkan kerugian lain, diantaranya: 

a. Bahaya kontaminasi terhadap badan-badan air masih tetap ada, 

b. Pengendapan yang akhirnya menimbulkan pendangkalan terhadap 

badan-badan air seperti selokan, sungai, danau dan sebagainya. 

Selanjutnya dapat menimbulkan banjir. 

2. Kolam Osidasi (oxidation ponds) 

Pada prinsipnya cara pengolahan ini adalah pemanfaatan sinar 

matahari, ganggang (algae), bakteri dan oksigen dalam proses 

pembersihan alamiah. Air limbah dialirkan kedalam kolam besar 

berbentuk segi empat denga kedalaman 1-2 meter. Dinding dan dasar 

kolam tidak perlu diberi lapisan apapun. Lokasi kolam harus jauh dari 

daerah pemukiman, dan di daerah yang terbuka, sehingga 

memungkinkan sirkulasi angin yang baik. 

 



31 
 

3. Irigasi 

Air limbah dialirkan kedalam parit-parit terbuka yang digali 

dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan 

dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan tertentu air buangan dapat 

digunakan untuk pengairan ladang pertanian atau perkebunan dan 

sekaligus berfungsi untuk pemupukan. 

Irigasi terutama dapat dilakukan untuk air limbah dari rumah 

tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan lain-lainnnya 

dimana kandungan zat-zat organik dan protein cukup tinggi yang 

diperlukan oleh tanaman. 

2.2 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat 

Sebuah produk hukum merupakan suatu pedoman yang pasti terhadap 

seseorang/badan untuk mendapatkan semua hak-haknya yang semestinya 

mereka dapatkan. Maka dari itu suatu produk hukum yang baik sangatlah 

diharapkan oleh semua pihak. 

Seseorang/badan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda tetapi 

memiliki satu keinginan yang sama yaitu mendapatkan perlakuan hak dan 

perlindungan yang sama dimata hukum. Termasuk menginginkan adanya 

perlindungan hukum mengenai masalah lingkungan. 

Menurut Muhamad Erwin (2008:113-119), penjelasan tentang tujuan 

dibuatnya produk hukum tentang lingkungan akan diuraikan dibawah ini, 

diantaranya sebagai berikut: 
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2.2.1 Penegakan Hukum Lingkungan 

Penjelasan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: ”Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pemerintah dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

melihat eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan tanah sebagai salah 

satu motor penting penggerak perekonomian. Disamping itu, tanah juga 

dilihat sebagai aset utama untuk lahan bisnis, ditengah kekhawatiran 

industri tekstil dunia dan naik daunnya industri tekstil. Kaum pengusaha, 

baik asing maupun nasional, merupakan pihak berkepentingan lain dalam 

kerangka perluasan bisnisnya. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan 

Hidup (KLH) diberikan kewenangan yang sangat luas dalam Undang 

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 

Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, Kementerian Lingkungan 

Hidup (KLH) juga diberikan tanggung jawab besar untuk mengatur 

pelaksanaan ketiga belas instrumen dalam Undang Undang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang digunakan untuk 

mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui 

penyusunan Peraturan Pemerintah. 

Tugas ini tidak mudah, mengingat bahwa Undang Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disusun atas inisiatif 

Dewan Perwakilan Rakyat periode yang lalu, bukan atas inisiatif KLH 
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(Pemerintah) sendiri, sehingga penafsiran pasal-pasalnya membutuhkan 

diskusi dengan berbagai pihak yang cukup memakan waktu. Kesulitan 

penuangan pasal-pasalnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) juga terbentur 

oleh tujuan besar pemerintah saat ini yang menginginkan terciptanya iklim 

investasi yang ramah, termasuk juga di dalamnya Peraturan Pemerintah 

mengenai lingkungan yang ramah terhadap investasi. Disamping itu 

beberapa anomali dalam undang-undang tersebut akan mempersulit 

penyusunan Peraturan Pemerintah yang diharapkan galak terhadap para 

perusak lingkungan hidup. 

Sebagai contoh, dari ketiga belas instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam 

Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelalaan Lingkungan hidup, diperkenalkan instrumen baru yang 

tidak terdapat dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sebelumnya, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib 

dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan 

terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (Pasal 15 

ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH). 

Namun demikian, tidak seperti halnya Analisa Dampak 

Lingkungan (AMDAL) yang disertai sanksi berat pelanggarannya, 

UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau 

pemerintah daerah yang tidak melakukannya. Seperti definisi yang 
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tertuang dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan terintegrasinya prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana dan/atau program. 

Kewajiban yang tertuang dalam Pasal 15 Undang Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang tidak 

disertai dengan sanksi, menghadapkan Kementerian Lingkungan Hidup 

(KLH) pada dua pilihan: menjadi polisi pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam pembangunan atau menjadi tukang stempel kebijakan, rencana atau 

program pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah. 

2.2.2 Azas dan Prinsip Perlindungan Hukum 

Secara Yuridis formal, kebijakan umum tentang lingkungan hidup 

di Indonesia, pokok-pokoknya telah dituangkan dalam Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat 

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang 

merupakan ketentuan peraturan hukum/undang-undang payung (Umbrella 

Provision) terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah 

dibidang lingkungan hidup. 

Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam Undang 

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 
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tersebut yang sangat baik dalam tujuan perlindungan terhadap lingkungan 

beserta segenap isinya, untuk penerapannya masih perlu ditindak lanjuti 

dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaan, agar dapat 

beroperasional sebagaimana yang diharapkan. 

Materi bidang lingkungan hidup sangat luas, karena mencakup 

segi-segi dari ruang angkasa, sampai ke dasar laut dan perut bumi. Hal ini 

meliputi juga sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya 

alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin 

diatur secara lengkap dalam suatu undang-undang, tetapi memerlukan 

seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang 

serupa. Karena itu sifat undang-undang mengatur “Pengelolaan 

Lingkungan Hidup”. 

Undang Undang Lingkungan Hidup memuat azaz dan prinsip 

pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi 

sebagai “payung”, baik bagi penyusun Peraturan Perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maupun bagi 

penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan mungkin 

perlu disempurnakan untuk sesuai dengan perkembangan. 

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas 

tanggung jawab negara, azas berkelanjutan, dan azas manfaat bertujuan 

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia 
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seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari penyebaran Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang menyangkut tentang prinsip-prinsip hukum 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebenarnya menjadi 

kaidah dasar yang melandasi perlindungan hidup di Indonesia terdapat 

dalam Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat pembukaan dan Pasal 

33 ayat (3). Alenia keempat Undang Undang Dasar 1945 diantaranya 

menyatakan “Membentuk suatu Negara Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia”. 

Kata-kata “Melindungi segenap bangsa Indonesia” terkait dengan 

Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan kata “melindungi seluruh 

tumpah darah Indonesia” terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA), baik 

Sumber Daya Alam hayati maupun non-hayati dan sumber daya buatan. 

2.3 Peraturan yang Menjadi Dasar Hukum Perlindungan Bagi Masyarakat 

2.3.1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang Undang Nomor 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH). 
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Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang 

mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan undang-

undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang 

ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam 

setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan 

dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, 

partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. 

Beberapa point penting dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2009 antara lain: 

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 

2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 

3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 

4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup 

strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan 

hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen 

ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis 

lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko 
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lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 

6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem; 

7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan 

lingkungan global; 

8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; 

10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang lebih efektif dan responsif; dan 

11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 

penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. 

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada 

menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan 

koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini juga, 

Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah 

daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan undang-

undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan 

melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu 

organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi 

kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, 

lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk 

mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk 

menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut 

dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang memadai untuk pemerintah dan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah yang memadai untuk Pemerintah Daerah. 

Masyarakat semua berharap, kehadiran Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 

akan dapat memberikan lebih banyak manfaatnya untuk pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan 

hidup secara lebih baik dan bijaksana, sehingga apa yang menjadi titipan 

anak cucu kita dapat kita serahkan kembali dalam kondisi yang masih 

layak. 

Pergantian adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara 

filosofi undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti 
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penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat bagi warga negara. 

Munculnya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada 

tahun 1974 oleh Rene Cassin dalam perkembangannya memasukan juga 

hak atas lingkungan yang sehat dan baik (the right to a healthful and 

decent environment). Hal ini dilatar belakangi adanya persoalan 

lingkungan (khususnya pencemaran industri) yang sangat merugikan 

perikehidupan masyarakat. 

Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah 

dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, internasional covenant on 

economic, social and culture right (ICESCR), namun pengakuan secara 

eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (right to a healthy 

environment) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio 

sebagai non banding principle. 

Dalam berbagai konsitusi ditingkat nasional, hak atas lingkungan 

hidup yang sehat dan baik telah diakui seperti halnya Konsitusi Afrika 

Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, Portugal dan Philippines. 

Untuk Indonesia, pertama kali hak atas lingkungan yang sehat dan baik 

diakui dalam sebuah Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Lingkungan Hidup yang diganti 

dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 



41 
 

Kemudian juga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di 

Indonesia diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) melalui ketetapan 

MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di salah 

satu pasal pada Deklarasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa, 

”Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik”. Dalam 

perkembanganya dengan keluarnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, di bab HAM dan Kebebasan Dasar 

Manusia, dibawah bagian hak untuk hidup. 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada 

Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan 

semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup 

dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, 

intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan 

global. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga memasukkan 

landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. 

Hal ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena 

persoalan lingkungan kedepan semakin komplek dan syarat dengan 

kepentingan investasi. Karenannya persoalan lingkungan adalah persoalan 

kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada 

umumnya. 

Reformasi yang ingin dibangun pada Undang Undang Nomor 32 

tahun 2009, adanya era otonomi daerah, yang banyak memberi perubahan 



42 
 

dalam hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, perlu suatu landasan filosofi yang mendasar dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah-daerah. 

Bukan rahasia lagi bahwa dengan otonomi daerah yang ditandai 

adanya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, telah memberi suatu kekuasaan pada raja-raja baru di daerah 

dengan membabat habis sumber daya alam kita, baik berupa hutan, 

tambang, perkebunan dan lain-lainnya. Yang semua itu tidak 

memperhatikan lingkungan dan dianggap tidak penting lingkungan itu. 

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang 

filosofinya begitu menghargai lingkungan, agar setiap orang menghormati 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sewenang-wenang 

dalam memandang alam nan indah ini. 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi 

yang cukup banyak dibandingkan instrumen lingkungan lainnya, dari 127 

pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi 

pengertian AMDAL pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbeda 

dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak 

besar”. 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa 

“AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup”, pada 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “AMDAL 
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adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan”. 

Dari ke 23 pasal tersebut, ada pasal-pasal penting yang sebelumnya 

tidak termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun PP 

Nomor 27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi yang besar bagi para 

pelaku AMDAL, termasuk pejabat pemberi izin. Hal-hal penting baru 

yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam Undang Undang Nomor 

32 Tahun 2009, antara lain: 

1. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

2. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi 

penyusun dokumen AMDAL; 

3. Komisi penilai AMDAL pusat, propinsi, maupun kab/kota wajib 

memiliki lisensi AMDAL; 

4. Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin 

lingkungan; 

5. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota 

sesuai kewenangannya. 

Selain ke-5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang 

diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu 

dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang 

AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu: 
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1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki 

izin lingkungan; 

2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa 

memiliki sertifikat kompetensi; 

3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa 

dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 

2.3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat 

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 

Bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan 

akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah 

bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan pengaduan. 

Berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 

ayat (6) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan 

Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 

Hidup. 
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2.3.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Baku Mutu Air Limbah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal (8) yaitu: 

“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang 
membuang air limbah ke lingkungan wajib melakukan 
pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang 
dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air 
limbah yang telah ditetapkan, membuat instalasi 
pengolahan air limbah dan saluran pembuangan air limbah 
yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air 
limbah ke lingkungan, tidak melakukan pengenceran air 
limbah termasuk mencampurkan buangan air bekas 
pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah, 
memasang alat ukur debit, melakukan pengukuran dan 
pencatatan debit (Laju aliran) air limbah tersebut, 
memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah 
secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam 
sebulan ke laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh 
Gubernur, memisahkan saluran pembuangan air limbah 
dengan saluran limpahan air hujan”. 
 
Berdasarkan isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal (8) tersebut 

menitik beratkan dimana Pengolahan Air Limbah merupakan standar izin 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk industri yang 

menghasilkan limbah cair dalam produksinya, Pengolahan Air Limbah 

adalah salah satu teknologi pengolahan limbah cair industri yang bertujuan 

untuk menghilangkan/ memisahkan cemaran dalam air limbah sebelum 

dibuang ke lingkungan sampai memenuhi baku mutu lingkungan. 

Pengolahan Air Limbah (PAL) yang baik adalah Pengolahan Air 

Limbah (PAL) yang memiliki kriteria sedikit memerlukan perawatan, 
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aman dalam pengoperasiannya, hemat biaya energi. Pengolahan Air 

Limbah (PAL) merupakan kombinasi dari pengolahan secara fisika, kimia, 

biologi. 

Apabila terjadi pelanggaran berkenaan dengan PAL, Gubernur 

berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintahan 

terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan 

mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang 

ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, 

penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya dari 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, serta membayar ganti 

kerugian, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.3.4 Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Upaya dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan 

dalam pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

merupakan bagian yang penting dari suatu peraturan tentang pengelolaan 

lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2009, diselesaikan melalui beberapa hal diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan 

(Penjelasan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009) 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk masa sekarang 

yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif 
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Dispute Resolution) dalam pengaturannya telah mengalami 

perkembangan secara khusus, dimana Undang Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(LN. 1999 No. 138), yang mengatur beberapa hal berkenaan dengan 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam konsideran 

undang-undang ini disebutkan bahwa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata 

disamping dapat diajukan ke Peradilan Umum juga terbuka 

kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa. 

2. Musyawarah Melalui Tim Tripihak (Penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan) 

Berdasarkan penjelasan Undang Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Walaupun 

musyawarah ini juga merupakan salah satu mekanisme penyelesaian 

sengketa, namun belum tentu bisa menghasilkan produk putusan yang 

final. 

Dari hal tersebut, banyak tumbuh pemikiran mengenai 

prosedur penyelesaian sengketa yang seakan-akan harus melalui 

mekanisme musyawarah dulu sebelum dalam proses gugatan di 

pengadilan. Padahal maksud pembuat undang-undang bukanlah 

demikian. 
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Mekanisme tripihak ini pun terdapat kelamahan, misalnya 

unsur dalam tripihak tersebut adalah pemerintah, pencemar dan 

korban. Jika pihak pencemar adalah BUMN yang notabene adalah 

bagian pemerintah maka terdapat ketidak seimbangan yaitu 2:1 dan 

banyak lagi kelemahan yang lain. 

3. Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan 

(Penjelasan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009) 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di 

pengadilan. Hingga sekarang ketentuan dimaksud masih meneruskan 

peraturan-peraturan peninggalan zaman kolonial seperti yang termuat 

dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR dan Reglemen of de 

Buiten Gewesten (RBG)). 

Ditinjau dari aspek hukum perdata khususnya mengenai kasus 

sengketa lingkungan hidup, kebanyakan korbannya adalah tidak 

sebanding secara finansial dengan pelaku pencemarannya. Sehingga 

acap kali korban terkalahkan dalam gugat ganti kerugian. Di samping 

itu perlu ada mekanisme pembuktian yang sangat rumit khususnya bila 

mendakwakan pasal 1365 BW, yaitu harus bisa membuktikan adanya 

unsur kesalahan dan adanya unsur hubungan kausal. 

Sedangkan konsep dalam hukum perdata, penggugat yang 

diberikan beban pembuktian. Sementara dalam kasus lingkungan 

pencemaran, tentu secara ilmiah memiliki kemampuan yang lebih jika 
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dibandingkan dengan penggugat yang berstatus sebagai korban. Maka 

dengan demikian secara materiil sungguh tidak layak jika penggugat 

kasus lingkungan diberikan beban pembuktian sebagaimana konsep 

yang ada dalam pasal 1865 BW/163 HIR atau pasal 283 R.Bg. 

Sulit diingkari salah satu dampak negatif yang tidak mudah 

dihindari dari dilakukannya pembangunan adalah perubahan 

lingkungan hidup yang mengarah ke pengrusakan kualitas sumber 

daya air karena tercemar limbah cair, gagalnya upaya-upaya hukum 

yang bersifat non penal dalam bidang lingkungan hidup ini 

menyebabkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 

resolusinya No.45/121 Tahun 1990 telah memanfaatkan hukum pidana 

(penal) dengan menetapkan resolusi mengenai perlindungan 

lingkungan melalui hukum pidana. 

Penerapan sanksi pidana ini sebenarnya lebih ditujukan untuk 

menciptakan deterrent effect (penghalang/mempengaruhi), agar para 

pelanggar yang potensial tidak melakukan pelanggaran, dari pada 

untuk menjatuhkan pidana bagi mereka yang telah melakukannya. 

Hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan 

yang sangat tidak benar secara etis, tidak ada penegakan hukum pidana 

dalam hukum lingkungan kecuali beberapa perbuatan melanggar 

hukum yang mencolok (onrechtmatig) antara sanksi administrasi dan 

sanksi hukum pidana tidak dapat dipisahkan menurut “De Bunt” dalam 

bukunya Andi Hamzah dapat diperdebatkan karena tidak ada 
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perbedaan yang mendasar antara sanksi hukum pidana dan sanksi 

hukum administratif. Di mana keduanya merupakan alat paksa untuk 

menegakkan hukum publik. 

Sebenarnya instrumen hukum pidana lebih ditekankan atau 

lebih dominan pada fungsi proaktifnya dari pada fungsi reaktif, 

melihat aspek kerugian yang besar sudah sepatutnya pengaktualisasian 

hukum pidana dalam fungsinya mempunyai asas-asas umum seperti 

asas legalitas (principles of legality), yang di dalamnya terkandung 

asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam 

merumuskan peraturan dalam hukum pidana, khususnya sepanjang 

berkaitan dengan definition of crimes against the environment 

(melawan terhadap kejahatan lingkungan) dan sanksi yang perlu 

dijatuhkan agar pelaku mentaati normanya. 

Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala 

persyaratannya, dimana harus ada korban/kerugian yang jelas dan sifat 

enforceable (dapat dilaksanakan) dari perumusan tersebut dan dalam 

hukum pidana. 

Dalam praktek penegakan hukum lingkungan hidup, prosedur 

pidana memang tidak populer dan oleh sebab itu pasal-pasal yang 

memuat ancaman pidana praktis tidak difungsikan walaupun ada. 

Tidak digunakannya prosedur pidana tersebut terhadap pelanggar 

lingkungan hidup tersebut bukan berarti tidak ada pelanggaran 

ketentuan pidana lingkungan hidup. 
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Pelanggaran hukum lingkungan hidup merupakan perbuatan 

yang dapat melanggar ketentuan hukum yaitu hukum administrasi, 

hukum perdata dan hukum pidana. Hukum lingkungan termasuk dalam 

cabang dari hukum administrasi, maka dari itu ketentuan pidana dalam 

hukum lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai hukum 

pidana khusus (hukum pidana di luar kodifikasi yang memuat 

ketentuan-ketetuan khusus, baik di bidang pidana materiil dan hukum 

pidana formil). 

Kekhususannya adalah memuat ketentuan-ketentuan yang 

menyimpang sebagai pengecualian dari ketentuan umum dalam hukum 

pidana, materiil dan formil. Berdasarkan asas-asas penggunaan hukum, 

maka hukum pidana khusus diterapkan secara selektif. Penyelesaian 

pelanggaran undang-undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, 

yakni prosedur hukum administrasi perdata atau pidana. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Dalam sebuah proses penelitian, seorang peneliti harus membuat 

sebuah metode dalam melakukan penelitian. Diharapkan agar dalam sebuah 

proses penelitian, seorang peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang 

terarah sesuai yang diharapkan. 

Metode penelitian yang baik, akan menghasilkan hasil penelitian yang 

baik juga, untuk hal itu penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut: 

3.1.1 Dasar Penelitian 

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis/Sociolegal Research, dimana dalam penelitian ini langkah-

langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial 

khususnya sosiologis dan hukum (Soekanto, 1986:60). Jadi dalam 

penelitian ini selain berpijak pada konteks pendekatan yuridis juga 

menggunakan pendekatan dalam konteks sosiologis (interaksi/hubungan 

masyarakat). 

Segi yuridis dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini 

berdasarkan pada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup/norma 

hukum/peraturan-peraturan yang memuat aturan-aturan mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Artinya, 
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dasar-dasar yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan 

tersebut digunakan untuk meninjau serta menganalisa masalah. 

Mengacu pada Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yaitu berkaitan dengan 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat sekitar 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah baik cair, padat atau 

yang beroperasi berkenaan yang UUPPLH tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud dari segi sosiologis adalah bagaimana 

peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dan digunakan dalam 

perlindungan terhadap masyarakat sekitar home industry sarung tenun ikat 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Optimalisasi dan realisasi dari 

pelaksanaan undang-undang tersebut terhadap masyarakat sekitar home 

industry sarung tenun ikat di Kecamatan Taman kabupaten Pemalang. 

Jadi, yuridis sosiologis adalah penelitian yang menekankan pada 

Ilmu hukum atau Peraturan-peraturan yang berlaku. 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan 

atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan 

ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek 

penelitian. 

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah masyarakat dikawasan 

home industry sarung tenun ikat Desa wanarejan Utara Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang, dimana daerah ini merupakan pusat home industry 
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sarung tenun ikat di Kabupaten Pemalang yang menangani seluruh poses 

produksi pembuatan sarung tenun ikat dari awal sampai akhir proses 

produksi, sehingga memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian. 

Berdasarkan data monografi Dinas Koperasi UKM Perindustrian 

Dan Perdagangan 2009. Dari beberapa Desa di Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang, Desa Wanarejan Utara yang memiliki home industri 

dibidang sarung tenun ikat paling banyak, dimana Desa Jebed memiliki 1 

pengusaha sarung tenun ikat, Desa Beji memiliki 2 pengusaha sarung 

tenun ikat, Desa Kabunan memiliki 5 pengusaha sarung tenun ikat, 

sedangkan pelaku usaha sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara, dalam 

kurun waktu 2009 terdapat 169 industri rumahan yang bergerak disektor 

usaha sarung tenun ikat dan pemasaranya, industri sarung tenun ikat 

tersebut dimiliki pelaku usaha baik yang sudah berdiri sejak puluhan tahun 

dan ada juga yang baru beberapa tahun mendirikan usaha sarung tenun ikat 

tersebut. 

Dalam suatu kawasan/wilayah semakin banyak pelaku usaha yang 

berkecimpung di bidang pertekstilan yang menghasilkan limbah, semakin 

besar potensi adanya pencemaran lingkungan yang tinggi akibat limbah 

tersebut. 

3.1.3 Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2002:65) fokus pada dasarnya adalah masalah 

yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya.  
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Penetapan fokus ini sangat penting karena dengan adanya fokus 

maka seorang peneliti dapat membatasi studi. Selain itu dengan penetapan 

fokus yang jelas dan mantap, maka peneliti dapat membuat keputusan 

yang tepat dalam mencari data. Fokus penelitian juga diharapkan agar 

dalam pengambilan data tidak terlalu melebar dari tujuan awal tema 

penelitian, agar kelak pembaca hasil penelitian ini juga dapat mengambil 

inti dalam penelitian dengan mudah dan sederhana. 

Dengan mengedepankan tujuan damai yang menguntungkan semua 

pihak maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri 

sarung tenun ikat terhadap lingkungan. 

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

3. Langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

3.1.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah tempat dari mana data diperoleh, 

diambil, dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian 

ini adalah: 

3.1.4.1 Sumber Data Primer 

Menurut Soemitro (1990:52), data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sedangkan menurut Moleong 
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(2002:112), sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai. 

Dalam hal ini berupa informasi langsung dari Kepala Seksi 

Analisis Dampak Lingkungan dan Staf Ahli Analisis dampak Lingkungan 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang berkompeten dalam 

pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap masyarakat 

sekitar home industry sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara, 

masyarakat yang menjadi korban dampak aliran limbah cair sisa produksi 

pewarnaan sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec.Taman 

Kab.Pemalang, secara tidak langsung lingkungan sekitar pembuangan 

limbah cair sedikit banyak rusak akibat dari limbah cair proses produksi 

sarung tenun ikat, serta kebijakan apa saja yang dilakukan pelaku usaha 

rumahan tersebut dalam masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap 

kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi. 

Dari beberapa narasumber diatas diharapkan dapat terungkap kata-

kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai sebagai sumber 

data primer. 

3.1.4.2 Sumber Data Sekunder 

Menurut Lofland yang dikutip dalam Moleong (2002:12) bahwa 

selain kata-kata/tindakan sebagai sumber data utama, data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain merupakan sumber data yang dapat dilihat 
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dari segi sumber data. Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder 

yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer yaitu: 

“Bahan-bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 
dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber 
tertulis, sumber dari arsip-arsip, dokumen-dokumen 
pribadi, dan dokumen-dokumen resmi. (Moleong 
2002:113)”. 
 
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berfungsi 

sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder ini 

bersumber dari buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap masyarakat yang terkena dampak limbah industri, dokumen dan 

profil home industry sarung tenun ikat, berita tentang perlindungan 

terhadap masyarakat yang terkena dampak limbah cair dari surat kabar 

maupun  internet. 

Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan 

Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 

sebagai peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta terbitnya 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Baku Mutu Air Limbah yang diikuti dengan dikeluarkanya Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, Undang Undang Nomor 4 

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 20 tahun 1990 tentang 

Pengendalian Pencemaran Air, KUHPerdata, serta literature-literatur 

lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting, sebab 

jika terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data maka diperoleh 

kesimpulan akan salah juga. Dalam sebuah penelitian, disamping perlu 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat 

pengumpulan data yang relevan (Moleong, 2002:135). 

Dalam rangka penyusunan penulisan skripsi, metode penelitian 

yang digunakan untuk mengumpulkan data, fakta dan keterangan bahan-

bahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, maka 

metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini penulis mempelajari masalah berdasarkan atau 

bersumberkan pada literatur, teori-teori dan buku-buku yang berada 

dalam perpustakaan. Penelitian yang dilakukan ini, dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan maupun data secara teoritis untuk 

penyusunan skripsi ini. 

Data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan 

berupa: 

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
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Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan 

Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagai 

peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2004 tentang Baku Mutu Air Limbah yang diikuti dengan 

dikeluarkanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi 

Kawasan Industri, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 20 tahun 1990 tentang 

Pengendalian Pencemaran Air, KUHPerdata, serta literature-

literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. (Soemitro, 

1988:53). 

c. Bahan hukum tersier yaitu buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, artikel-artikel yang bersumber dari 

majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Studi Lapangan (Field Research) 

Pada metode ini dilakukan Pengambilan data langsung dari 

masyarakat dikawasan home industri sarung tenun ikat Desa 

Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang sebagai Obyek penelitian 

terhadap dampak pencemaran  limbah cair sisa pewarnaan tekstil. 

Penulis dalam melakukan proses penelitian dan pengumpulan data 

diperoleh melalui: 

3.1.5.1 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan dan 

narasumber yang merupakan sumber data yang berupa orang. Dalam 

penelitian ini orang yang dijadikan informan adalah masyarakat yang 

lingkungannya dekat dengan pembuangan limbah cair sisa proses produksi 

sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang. 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian (Moleong, 

2002:112). Dari beberapa informan diharapkan dapat terungkap kata-kata/ 

tindakan-tindakan orang yang diamati/ diwawancarai merupakan sumber 

data utama. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat 

yang lingkunganya dekat dengan pembuangan limbah cair, sedangkan 

yang menjadi narasumber adalah Kepala Seksi Analisis Dampak 

Lingkungan dan Staf Ahli Analisis Dampak Lingkungan Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, yang berwenang dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Pemalang yang 

berkompeten dalam bidangnya. Untuk mempermudah dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka dan purposive 

sampling. 

Purposive Sampling adalah Sampel dipilih berdasarkan penilaian 

peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel 

penelitiannya. 

Wawancara terbuka adalah yang mana para subjeknya tahu bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud 

wawancara itu (Moleong, 2002:137), dalam hal ini wawancara dengan 

informan yaitu warga masyarakat sekitar home industri sarung tenun ikat 

Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang dan narasumber dari 

Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan dan Staf Ahli Analisis 

Dampak Lingkungan kantor Lingkungan Hidup Kab.Pemalang. 

Adapun alasannya menggunakan teknik wawancara terbuka 

adalah: 

a. Agar lebih mudah mendapatkan informasi sehingga jelas apa yang 

hendak menjadi tujuan wawancara, 
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b. Dalam penyusunan laporan hasil wawancara segera dapat dilakukan 

evaluasi, 

c. Untuk menghilangkan kesan yang kurang baik karena sudah diketahui 

maksud dan tujuannya, 

d. Menciptakan kerja sama dan membina hubungan baik pada masa 

mendatang. 

3.1.5.2 Observasi 

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data melalui kegiatan, 

melihat, mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan 

guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan. (Arikunto, 

1997:146). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

secara langsung, yaitu melihat, mencatat, dan memasukkan dalam data 

terhadap kegiatan home industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara 

Kec.Taman Kab.Pemalang dan kegiatan Seksi Analisis dampak 

Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam 

kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk 

menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pengendali segala bentuk 

kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga dengan 

demikian data yang diperoleh akan lebih obyektif. 

3.1.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis maupun film (moloeng, 

2006:216). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi yang 
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resmi berupa dokumentasi internal (risalah), dengan cara mencatat 

peristiwa pelanggaran hukum terhadap hak-hak masyarakat dibidang 

keselamatan dan kesehatan dilingkungan kawasan industri sarung tenun 

ikat di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 

Dokumentasi internal berupa memo, pengumuman, aturan suatu 

lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, 

termasuk yang dalamnya risalah atau keluhan masyarakat terhadap 

pencemaran lingkungan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengabadikan gambar dengan alat 

pengumpulan data yang berupa foto. Foto menghasilkan data deskriptif 

yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi 

subyektif dan hasil sering dianalisis secara induktif (moloeng, 2006:160). 

Dalam sebuah dokumentasi diharapkan menjadi bukti otentik bagi 

peneliti melakukan kegiatan penelitian dilapangan secara langsung dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

3.1.5.4 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-

pustaka atau materi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. 

3.1.6 Keabsahan Data 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat dan 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 
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mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari 

variable yang diteliti secara tepat. (Arikunto, 1997:144). 

Keabsahan atau validitas data sangat mendukung dalam penentuan 

hasil akhir suatu penelitian. Sehingga untuk mendapatkan keabsahan data 

yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai 

teknik pemeriksaan data. 

Teknik Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2002:178). 

Menurut Patton dan Moleong, triangulasi dengan sumber dapat 

dicapai dengan jalan (Moleong, 2002:178): 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 
dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang, 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
 

Selanjutnya Patton (Moleong, 2000:178) mengatakan bahwa dalam 

hal ini jangan sampai banyak mengharapkan hasil pembanding tersebut 

merupakan kebersamaan pandangan, pendapat/pemikiran. Dalam hal ini 

yang terpenting adalah bisa mengetahui adanya perbedaan-perbedaan 

dalam hal pengambilan dan pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengamati, tetapi tidak serta langsung hanya melihat 
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masalah-masalah yang terjadi berdasarkan keluhan yang dialami oleh 

masyarakat. 

3.1.7 Analisis Data dan Pengolahan Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. (Moleong, 2005:280). 

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisa dengan metode 

analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 

2002:3). 

Adapun alasan dilakukan penelitian kualitatif adalah: 

a. Untuk menanggulangi banyaknya informasi yang hilang sehingga 

intisari konsep tetap ada dalam data yang diungkap, 

b. Untuk menanggulangi kecenderungan pembatasan variabel yang 

diungkap sesuai dengan masalah, 

c. Untuk menanggulangi adanya indeks-indeks kasar. 

Menurut Miles dalam Rachman (1999:20) tahapan analisis data 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penulis mencatat semua data secara obyektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 
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b. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilah-milah pokok sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, menyatukan dan membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data. Data-data yang telah direduksi 

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tesusun 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Diantaranya masukan-masukan dari irforman dan 

narasumber dari luar data awal yang dapat menjadikan tambahan data 

penelitian. 

d. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna data yang 

diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan 

sebagainya. 

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 

mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan 

pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. (Rachman, 1999:20). 
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Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap 

pengumpulan data. 

Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi 

data dengan memilah-milah data yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Setelah reduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila 

ketiga tahapan itu telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah 

keputusan atau verifikasi data.  

Tahap analisis data kualitatif diatas dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar. Komponen-komponen analisis data model interaktif 

(Miles, 1992:19) 

Maksud dari bagan tersebut adalah setelah dilakukan 

pengumpulan data, penulis kemudian menyajikan data tersbut untuk 

selanjutnya direduksi kembali. Setelah dilakukan reduksi data 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan verifikasi. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Kesimpulan-kesimpulan 

penafsiran/ verifikasi 
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Kesimpulan atau verifikasi awal harus dikaji kembali pada 

waktu pengumpulan data yang sedang dilakukan kemudian direduksi 

dan disajikan kembali. Hasil dari analisis data kualitatif diungkapkan 

dalam bentuk paparan yang menggambarkan objek yang diteliti 

dengan metode pendekatan sosiologis yaitu dengan melihat 

permasalahan yang terjadi dan dianalisis dengan norma yang berlaku 

dengan mendasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di 

masyarakat. 
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BAB 4 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum Home Industri Sarung Tenun Ikat 

Gambaran Umum Home Industri Sarung Tenun Ikat dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran tentang daerah di mana penelitian dilakukan. 

Gambaran daerah penelitian diperlukan sebagai penunjang bagi 

pembahasan hasil penelitian, karena itu deskripsi daerah penelitian 

merupakan gambaran awal hasil penelitian secara keseluruhan. 

Desa Wanarejan Utara merupakan salah satu Desa yang ada di 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang letaknya di sebelah utara 

Desa Wanarejan Selatan. Berdasarkan Data Administratif Kantor Kepala 

Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang Tahun 2011, Desa 

Wanarejan Utara terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu Dusun Kemanggungan 

(1 RW , 7 RT), Dusun Mlaki (1 RW,5 RT), Dusun Pakisaji (1 RW, 6 RT), 

Dusun Selatri  (1 RW,6 RT), Dusun Akromudin (1 RW,7 RT). Sehingga 

secara keseluruhan di Desa Wanarejan Utara terdiri dari 5 RW, dan 31 RT. 

Desa Wanarejan Utara di kepalai oleh seorang Kepala Desa 

sebagai kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh penduduk 

dan pemilihan tersebut dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam 

menjalankan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh 8 staf yang 

terdiri dari kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur keuangan, kaur 
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umum, kaur kesejahteraan rakyat (kesra), sekretaris desa (sekdes), lima 

kadus dan satu polisi desa. 

Masyarakat Desa Wanarejan Utara ini bermata pencaharian 

beragam tidak hanya petani namun juga buruh/swasta, pegawai negeri, 

pedagang dan lain sebagainya, dan Desa Wanarejan Utara termasuk daerah 

industri kerajinan sarung tenun ikat ATBM ( Alat Tenun Bukan Mesin ) 

yang berkapasitas Eksport ke Timur tengah yaitu: Arab Saudi, Kwait, Abu 

dabi, Somalia dan Daerah Timur Tengah lainnya termasuk Afrika dan 

India. 

Tabel 1 

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Wanarejan Utara 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 345 

2. Buruh 4755 

3. Swasta 797 

4. Pegawai Negeri 165 

5. Pengrajin 185 

6. Pedagang 210 

7. Ternak 10 

8. Nelayan 22 

9. Montir 22 

10. Dokter 2 

Sumber: Data monografi Desa Wanarejan Utara tahun 2010 
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Dari data monografi Desa Wanarejan Utara pada tahun 2010 

didapatkan data mata pencaharian penduduk Desa Wanarejan Utara yang 

bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 345 orang, buruh 4755 

orang, swasta 797 orang, pegawai negeri 165 orang, pengrajin 185 orang, 

pedagang 210 orang, peternak 10 orang, nelayan 22 orang, montir 22 

orang, dan dokter 2 orang. 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya Usaha Industri Sarung Tenun Ikat Desa Wanarejan 

Utara 

Industri kerajinan sarung tenun ikat sudah ada sejak 30 tahun yang 

lalu, usaha industri kerajinan sarung tenun ikat ini senantiasa mengalami 

perubahan di bidang produksi dan bidang pemasaranya. Industri ini telah 

mengalami perubahan dalam memproduksi hasil kerajinan sarung tenun 

ikat ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). 

Mesin tenun yang digunakan untuk usaha industri ini merupakan 

jenis mesin tenun tradisional atau ATBM ( alat tenun bukan mesin), jenis 

mesin tenun ini terbuat dari kayu yang dirancang khusus untuk menenun, 

selain mesin tenun tradisional atau ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), 

adapula mesin tenun jenis modern, namun masyarakat di Desa Wanarejan 

Utara tidak menggunakan mesin tenun modern dalam usahanya, karena 

untuk menjaga tradisi atau budaya yang sudah ada sejak lama di Desa 

Wanarejan Utara, terkenal dengan industri kecil kerajinan sarung tenun. 

Dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM), perlahan–lahan 
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usaha industri kerajinan sarung tenun ikat yang dimiliki warga masyarakat 

Desa Wanarejan Utara semakin banyak. 

Dengan bertambahnya mesin tenun ikat ATBM berarti bertambah 

pula jumlah pelaku usaha sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara. 

Mesin tenun ikat ATBM memiliki beberapa keunggulan, antara lain dilihat 

dari kuantitas dan harga, dan kuantitas produksi kerajinan sarung tenun. 

Dengan demikian para pengrajin kerajinan sarung tenun ikat di Desa 

Wanarejan Utara sampai sekarang masih berusaha tetap bertahan dengan 

hasil produksi tenun yang menggunakan mesin tenun ikat ATBM. Mesin 

tenun ikat ATBM disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, 

satu mesin tenun ATBM hanya mampu menghasilkan satu buah kerajinan 

sarung tenun perhari. 

4.1.1.2 Kondisi Awal Keberadaan Industri Sarung Tenun ikat Desa Wanarejan 

Utara 

Manusia adalah makluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup 

sendiri melainkan membutuhkan orang lain. Dalam menjalankan 

kehidupan bermasyarakat, manusia diwajibkan saling menghormati 

terhadap orang lain agar dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat 

tumbuh sebuah keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. 

Sikap saling menghormati merupakan modal dasar yang sangat 

penting bagi setiap manusia dalam kehidupannya bermasyarakat. Sikap 

saling menghormati itu juga yang sekarang terjalin diantara warga 
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masyarakat dengan pengusaha industri kecil sarung tenun ikat Desa 

Wanarejan Utara. 

Kerukunan dalam kehidupan bermasyakat antara warga Desa 

Wanarejan Utara dengan pengusaha industri kecil sarung tenun ikat selama 

ini terjalin dengan baik karena adanya sikap saling menghormati satu sama 

lainnya. Warga masyarakat menghormati keberadaan kegiatan industri 

kecil sarung tenun ikat karena pengusaha industri kecil tersebut juga 

mempunyai hak yang sama didalam masyarakat, baik hak dalam memiliki 

tempat tinggal ataupun mendirikan kegiatan usaha atau industri 

dilingkungan masyarakat. 

Seiring dengan terpenuhinya suatu hak yang diperoleh, kewajiban 

juga harus menyertai didalam pemenuhan hak tersebut. Antara hak dan 

kewajiban tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. 

Pemenuhan hak harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. 

Permasalahan datang ketika suatu hak telah terpenuhi namun kewajiban 

yang semestinya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan.  

Ketika sebuah industri kecil didirikan, haruslah dalam sebuah 

kegiatan usaha industri kecil tersebut dimana perencanaan pembangunan 

berkelanjutan harus dikedepankan, dengan tujuan menciptakan 

kemaslahatan bagi orang banyak, hal itu harus menjadi program utama 

yang dibuat dan direncanakan oleh industri kecil dimana kegiatan 

usahannya secara tidak langsung melibatkan masyarakat luas walaupun 
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masyarakat tersebut tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan 

produksi yang dihasilkan industri kecil tersebut. 

Didaerah Kabupaten Pemalang tepatnya di Desa Wanarejan Utara 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdapat sebuat industri kecil 

yang kegiatan produksinya fokus dibidang sarung tenun ikat. Dalam 

kegiatan industri sarung tenun ikat tersebut, pengusaha mendapatkan hak 

yang sama didalam masyarakat dalam segala hal, termasuk pemanfaatan 

fasilitas yang disediakan pemerintah yaitu saluran pembuangan air rumah 

tangga.  

Setiap harinya pengusaha sarung tenun ikat dalam kegiatan 

usahanya yang menghasilkan limbah cair sisa proses produksi menbuang 

limbah cair tersebut kedalam saluran air yang terdapat disekitar area 

industri tersebut. Hak untuk memanfaatkan pembuangan limbah cair 

tersebut tidak diimbangi dengan kewajibannya untuk saling menjaga dan 

merawat kelestarian lingkungan disekitarnya. 

Pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi menjadikan adanya 

pihak yang diugikan yaitu masyarakat sekitar home industri sarung tenun 

ikat tersebut akibat pembuangan limbah proses produksi yang belum 

terarah secara maksimal sesuai aturan baku mutu pembuangan limbah 

domestik. 
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4.1.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Home Industri Sarung 

Tenun Ikat Terhadap Lingkungan 

Seiring dengan bertambah dam meningkatnya jumlah industri kecil 

yang terdapat di Kabupaten Pemalang, dimungkinkan akan berpengarung 

terhadap keberlangsungan kehidupan ekosistem lingkungan disekitarnya. 

Berbagai kerusakan lingkungan mungkin akan semakin bertambah apabila 

pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan tidak diupayakan 

semaksimal mungkin. 

Pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun ikat 

terhadap lingkungan, diantaranya: 

1) Belum meratanya pelaku usaha home industri sarung tenun ikat yang 

memiliki izin lingkungan. 

2) Dalam kegiatan proses produksi belum sesuai aturan lingkungan hidup 

yang baik. 

3) Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal yang belum dibuat dan 

belum memenuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. 

Kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan dicegah dengan 

berbagai hal, diantaranya dengan memaksimalkan pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan yang dibutuhkan peran serta semua 

pihak diantaranya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, pelaku 

usaha dan masyarakat 
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4.1.2.1 Rekapitulasi Data Industri Kecil Per Komoditi Kecamatan Taman 

Kecamatan Taman merupakan salah satu kecamatan yang terdapat 

di Kabupaten Pemalang dan terletak diantara pantai utara dan jalan pantai 

utara jawa. Terdapat beberapa Desa di Kecamatan taman yang mendirikan 

kegiatan home industri sarung tenun ikat. 

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, dimana Desa Jebed 

memiliki 1 pengusaha sarung tenun ikat, Desa Beji memiliki 2 pengusaha 

sarung tenun ikat, Desa Kabunan memiliki 5 pengusaha sarung tenun ikat, 

sedangkan Desa Wanarejan Utara memiliki 169 pengusaha sarung tenun 

ikat. 

Rekapitulasi data industri kecil Sarung tenun ikat ATBM per 

komoditi Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman. 

Tabel 2 

Rekapitulasi data industri kecil per komoditi Desa Wanarejan Utara 

Kecamatan Taman 

Jenis 

Industri 

Jumlah 

Unit 

Usaha 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Nilai 

Investasi 

(000) 

Nilai 

Produksi 

(000) 

Nilai 

Bahan 

Baku/Baha

n Penolong 

(000) 

ATBM 169 3.375 
21.779.80

0 

56.700.00

0 
14.065.650 
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Sumber: Data monografi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan 
Perdagangan 2009. 

 

Berdasarkan data monografi tahun 2009 Dinas Koperasi UKM 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, didapatkan jumlah 

unit usaha sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara sebanyak 169 unit 

usaha sarung tenun ikat dengan jumlah tenaga kerja 3.375 orang. 

Sedangkan nilai investasi sarung tenun ikat tersebut sebesar Rp 

21.779.800 dengan nilai produksi sebesar Rp 56.700.000 dan untuk nilai 

bahan baku/bahan penolong dalam produksi sebesar Rp 14.065.650. 

Dari data sampel pelaku usaha sarung tenun ikat tersebut 

menunjukan besarnya minat pelahu usaha sarung tenun ikat yang 

mendirikan usaha di Desa Wanarejan Utara. Usaha industri sarung tenun 

ikat diperkirakan akan semakin bertambah untuk tahun-tahun kedepanya, 

mengingat potensi usaha sarung tenun ikat sangat menjanjikan dalam segi 

ekonominya. 

Terlepas dari segi ekonomi yang mempengaruhi pesatnya usaha 

industri sarung tenun ikat, segi penunjang lainya dalam produksi sarung 

tenun ikat tersebut juga harus diperhatikan. Karena dalam setiap usaha 

bukan hanya mengutamakan keuntungan dari satu pihak melainkan 

keuntungan semua pihak. Pelaku usaha diuntungkan dengan usaha sarung 

tenun ikat dan masyarakat sekitar diuntungkan dengan terjaganya 

kelestarian lingkungan sekitar home industri sarung tenun ikat tersebut. 
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Berdirinya suatu usaha/industri tidak akan terlepas dari perubahan 

ekosistem disekitar berdirinya tempat usaha tersebut. Kelestarian 

lingkungan baik udara, air maupun tanah merupakan tanggung jawab 

semua pihak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. 

Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 

memiliki kegiatan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan di 

kawasan Kabupaten Pemalang. 

Kegiatan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan 

memiliki maksud, tujuan dan manfaat yang besar, diantaranya: 

1) Maksud dari kegiatan pengendalian dan pencegahan kerusakan 

lingkungan Kabupaten Pemalang 

Adalah untuk mengetahui kondisi kualitas air dan sumber air 

Kabupaten Pemalang serta pengawasan terhadap pencemaran yang 

ditimbulkan oleh kegiatan industri di Kabupaten Pemalang tahun 2010. 

2) Tujuan dari kegiatan pengendalian dan pencegahan kerusakan 

lingkungan Kabupaten Pemalang 

Adalah tersusunya laporan kualitas air dan sumber air 

Kabupaten Pemalang tahun 2010 dan rekomendasi pengelolaan 

kualiatas air sungai dan sumber air di Kabupaten Pemalang. 

3) Manfaat dari kegiatan pengendalian dan pencegahan kerusakan 

lingkungan Kabupaten Pemalang 
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Adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

Pemerintah kabupaten Pemalang dalam pengambilan kebijakan 

perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

4.1.2.2 Jenis Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan Industri Sarung Tenun Ikat 

Desa Wanarejan Utara 

Berdasarkan data laporan kualitas air dan sumber air Kabupaten 

Pemalang tahun 2010, Air di darat merupakan salah satu dari sumber air 

yang strategi dimanfaatkan oleh manusia, meskipun jumlahnya amat kecil 

dibandingkan dengan air di laut. Hal demikian mengingat pengambilan, 

pengolahan dan pendayagunaan air di darat relatif lebih mudah daripada 

air di laut. Sementara itu hingga kini, metode pemanfatan air di laut belum 

banyak dikembangkan karena pemanfaatan air di darat, yang notabenya 

relatif lebih mudah masih dipandang belum dilaksanakan secara optimal, 

efektif dan efisien oleh banyak ahli keairan. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Subramanya (1994) dalam World 

Water Balance and Water Recaurces of the Earth UNESCO: 

”Tidak lebih dari 3,5% dari seluruh air di bumi berada di 
daratan. Sementara itu, kurang lebih 0,5% dari jumlah air 
tersebut dimanfaatkan oleh manusia dalam wujud air asin 
(salt water), sehingga bagian air segar yang dapat 
dimanfaatkan (fresh water) hanya berkisar 3% dari jumlah 
air di seluruh dunia”. 

Kutipan yang ada didalam data laporan kualitas air dan sumber air 

Kabupaten Pemalang tahun 2010, Diestimasikan pula oleh Subramanya 

(1994), diantara air di darat, kurang lebih 30,15% berwujud air segar di 

bawah permukaan tanah dengan 0,05% di antaranya berwujud lengas 
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tanah (0,26% di danau-danau, 0,03% di rawa-rawa dan 0,06% di sungai-

sungai). Sedangkan sisanya berupa es dan di kuub-kutub bumi maupun 

selain di kutub-kutub bumi (gas, uap air, cairan di atmosfer, cairan dalam 

tubuh makhluk hidup dan benda mati). 
Hingga kini, pemanfaatan air di darat di Indonesia diklasifikasikan 

dalam 2 kelas, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 7 

Tahun 2004, mencakup: 

- Pemanfaatan air permukaan berbasis pada sub sistem hidrologi pada 

aliran di atas permukaan tanah (surface water system). 

- Pemanfaatan air permukaan berbasis pada sub sistem hidrologi pada 

aliran air tanah di bawah permukaan tanah (subsurface water system). 

Kedua bentuk pemanfaatan air tersebut merupakan hasil 

penyederhanaan atas sistem hidrologi (hydrologic system) yang 

dikembangkan pertama kali oleh Chow et.al (1988) maupun sistem 

hidrologi menyeluruh (global hydrologic system) yang dikembangkan 

pertama kali oleh Varshney (1986). Dalam hal ini, penyederhanaan 

dilakukan dengan mengabaikan/mengeliminasi komponen sistem yang 

dipandang tidak dominan pada sistem hidrologi yang dipakai dalam 

perencanaan pemanfaatan air. 

Air permukaan (surface water) dapat dimaknai air hujan yang 

tercurah dan mengalir diatas permukaan tanah dan/atau air tanah yang 

keluar/menyembul dari dalam tanah kemudian terakumulasi, terkumpul 

atua terlintas (run-off) dan berada pada tempat-tempat cekungan di atas 
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permukaan tanah, baik untuk waktu menerus ataupun untuk sementara 

waktu. 

Kualitas air permukaan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

dipermukaan bumi, termasuk kegiatan dan aktivitas manusia serta 

sebagian kecil dipengaruhi oleh struktur geologi dan jenis tanahnya. Untuk 

mengetahui kualitas air permukaan digunakan parameter dari lampiran 

Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Berkurangnya kualitas air dipengaruhi juga karena adanya daya 

tampung beban pencemaran oleh suatu limbah domestik baik cair maupun 

padat yang dibuang secara langsung kedalam permukaan tanah yang 

mengakibatkan berkurangnya kualitas air tanah tersebut. Keadaan 

lingkungan inilah yang menyebabakan berkurangnya kualitas air. 

Menurut Tchobanoglous (1991), limbah cair domesti adalah: 

”Limbah hasil buangan dari perumahan, bangunan 
perdagangan, perkantoran dan lain-lain. Limbah cair 
domestik juga dapat diartikan sebagai air buangan yang 
tidak dapat dipergunakan lagi yang bersumber dari kotoran 
manusia atau aktivitas dapur, kamar mandi dan cucian, 
dimana kuantitasnya antara 50%-70% dari pemakaian air 
bersih”. 

Menurut Tjokrokusumo (1995), limbah cair domestik pada 

umumnya mengandung zat organik sehingga memungkinkan timbulnya 

bakteri pategon. Sumber limbah cair domestik secara garis besar berasal 

dari dua aktivitas seperti berikut di bawah: 

a. Aktivitas manusia, karena limbah cair domestik yang 
dihasilkan sangat beragam sesuai dengan jenis kebutuhan 
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hidup manusia, seperti aktivitas rumah tangga, perkantoran, 
perdagangan, dll. 

b. Aktivitas alam, karena hujan merupakan aktivitas alam yang 
menghasilkan limbah cair yang disebut sebagai air limpasan 
atau run off. Air hujan yang mengalir di permukaan akan 
menjadi air permukaan yang dapat mengalir masuk ke saluran 
limbah cair domestik rumah tangga yang retak atau sambungan 
yang kurang sempurna. 

Kegiatan industri kecil sarung tenun ikat tidak terlepas dari 

permasalahan limbah cair domestik. Karena kegiatan industri kecil sarung 

tenun ikat menghasilkan sisa limbah berupa limbah cair dalam proses 

produksi. Hal ini dikuatkan berdasarkan wawancara dalam penelitian 

terkait limbah cair sisa proses produksi di kawasan industri kecil sarung 

tenun ikat. 

Pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses penelitian 

dilapangan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. 

Sebanyak 3 orang yang di wawancarai sebagai narasumber. 

2) Kantor Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan 

Kabupaten Pemalang. Sebanyak 2 orang yang di mintai data atas 

jumlah pengusaha sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara. 

3) Pengusaha sarung tenun ikat ATBM Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang. Sebanyak 5 orang yang di wawancarai sebagai narasumber. 

4) Warga masyarakat Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman 

Kabupaten pemalang. Sebanyak 5 orang yang di wawancarai sebagai 

informan. 
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Desa Wanarejan Utara terdiri dari 5 Dusun yaitu Pakisaji, Mlaki, 

Slatri, Akromudi dan Kemanggungan. Tiap-tiap dusun tersebut diambil 1 

warga yang di wawancarai. Keterangan dari beberapa warga masyarakat 

dimintakan sebagai obyek wawancara. Seperti halnya keterangan dan 

perjelasan dari warga masyarakat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari 

kegiatan dan pembuangan limbah cair proses produksi industri kecil 

sarung tenun ikat tersebut. 

Seperti halnya penuturan dari Suroso, bahwa: 

”.........sejak beberapa tahun terakhir ini air sumur rumah 
saya tidak seperti dulu-dulu lagi sebelum adanya kegiatan 
industri kecil sarung tenun ikat, dimana air sumur rumah 
saya sekarang agak berbau tidak sedap, padahal dulu air 
sumur rumah saya tidak pernah berbau seperti ini, entah itu 
karena faktor alam atau sebab lain. Karena saya tidak mau 
berburuk sangka apabila air sumur rumah saya berbau 
karena keberadaanya berdekatan dengan saluran air 
pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha sarung tenun 
ikat disebelah rumah saya”. (wawancara pada hari Jumat, 
24 Juni 2011). 

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga masyarakat Dusun 

Pakisaji Desa Wanarejan Utara tersebut, diketahui bahwa masyarakat 

belum bisa berbuat banyak dengan hal kerusakan biota air di 

lingkunganya, karena sebuah permasalah lingkungan memerlukan banyak 

bukti yang dianggap kongkrit dimana diperlukan tindak lanjut berupa 

penelitian sampel air sumur yang dianggar tercemari limbah cair domestik 

dari sisa proses produksi sarung tenun ikat tersebut. 

Hal ini memerlukan waktu dan proses yang cukup lama dari 

adanya laporan keluhan masyarakat kepada Kantor Lingkungan Hidup 
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Kabupaten Pemalang yang terkena dampak kerusakan lingkungan dan 

tindakan survei lapangan yang dilakukan pihak Kantor Lingkungan Hidup 

yang selanjutnya diteliti di laboratoriun Kantor Lingkungan Hidup untuk 

mengetahui hasil survei penelitian yang didapat. 

Saptono menuturkan, bahwa: 

”........aliran air selokan di gorong-gorong depan rumah 
saya tersumbat sudah lama terjadi, karena saya merasa 
tidak nyaman dengan aliran air selokan yang tidak lancar 
maka setiap akhir bulan saya dan beberapa tetangga 
sempatin untuk membersihkan gorong-gorong tersebut. 
Sebenarnya tersumbatnya gorong-gorong tidak menjadi 
masalah besar, namun genangan air selokan yang ada 
menjadikan semakin tidak nyaman dengan keberadaan 
limbah cair sisa proses produksi yang bewarna sangat keruh 
dan tidak sedap dipandang. Seharusnya pengusaha industri 
kecil sarung tenun ikat yang ikut membuang limbah cair 
kedalam selokan harus aktif ikut serta dapat menjaga 
kebersihan selokan tersebut, namun kenyataanya tidak 
demikian”. (wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2011). 

Dari penuturan warga Dusun Mlaki tersebut, diketahui bahwa 

masih kurangnya kesadaran masyarakat secara luas terutama kesadaran 

dari pengusaha-pengusaha industri kecil sarung tenun ikat Desa Wanarejan 

Utara dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal inilah 

yang menjadi perhatian penting dimana perijinan kegiatan industri kecil 

harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kantor Lingkungan Hidup untuk 

melindungi hak-hak warga masyarakat untuk hidup yang lebik baik 

didalam lingkunganya. 

Penuturan Saptono dikuatkan pula oleh Sulkin yang tempat 

tinggalnya juga berdekatan dengan tempat industri kecil sarung tenun ikat 

Desa Wanarekan Utara. 
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Sulkin menuturkan, bahwa: 

”.........sebenarnya saya merasa terganggu dengan kinerja 
pemilik usaha sarung tenun ikat dalam membuang limbah 
cair sisa proses produksi sarung tenun ikat, dimana limbah 
cair sisa proses pewarnaan tersebut mengeluarkan bau yang 
cukup menyengat saat proses pengolahan bahan pewarna 
sarung. Apalagi setelah selesai proses pewarnaan limbah 
cair tersebut dibuang keselokan/gorong-gorong depan 
rumah yang saya angga selokan tersebut kecil hanya 
berdiameter ±20cm yang mengakibatkan limbah cair 
tersebut sering kali meluap ke permukaan halaman samping 
rumah saya. Padahal halaman samping rumah saya sering 
dipakai anak-anak kecil untuk bermain-bermain kelereng 
dan sebagainya. Hal itu yang menjadikan saya khawatir 
dengan seringnya limbah cair tersebut meluap ke 
permukaan dan tidak mengalir lancar kearah sungai. 
(wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2011). 

Berdasarkan keterangan yang di kemukakan oleh sulkin warga 

Dusun Slatri, dimana masyarakat Dusun Slatri sedikit khawatir dengan 

keadaan lingkunganya terakhir-terakhir ini, fasilitas umum yang berupa 

saluran air/selokan berdiameter kecil sekarang sudah tidak mampu 

menampung limbah cair domesti yang dihasilkan oleh industri kecil 

sarung tenun ikat Desa wanarejan Utara. 

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, karena warga 

masyarakan sudah merasakan dampak pembuangan limbah cair domestik 

yang berlebihan dan tidak sebanding dengan fisilitas saluran air/selokan 

yang hanya berdiameter ±20cm. 

Permasalahan yang berhubungan dengan pembuangan limbah cair 

domestik tidak hanya dikeluhkan oleh sulkin, namum keterangan dari 

Rosidi juga mengeluhkan permasalahan pembuangan limbah cair domesti 

tersebut. 
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Rosidi menuturkan, bahwa: 

”.........dulu sekitar ±8 tahun yang lalu, dimana pengusaha 
tenun tidak sebanyak sekarang, keadaan lingkungan 
disekitar rumah saya masih cukup baik dan dianggap sehat 
sepenuhnya, namun dalam kurun waktu ±3 tahun terakhir 
ini orang-orang yang giat mendirikan kegiatan industri 
kecil sarung tenun ikat semakin banyak. Dimana keadaan 
itu yang mungkin saya anggap sebagai imbas dari 
perubahan keadaan air sumur rumah saya, yang dulunya 
masih baik-baik saja bisa saya dan keluarga komsumsi 
sebagai keperluan sehari-hari untuk memasak dan minum, 
namun dalam kurun waktu terakhir ini saya beralih 
memakai air PDAM  untuk kebutuhan masak dan minum, 
karena keadaan air sumur saya yang dulunya tidak berbau, 
tetapi sekarang sudah tidak nyaman untuk dikomsumsi untk 
memasak daminum tetati air sumur rumah saya hanya 
dipakai untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus)”. (wawancara 
pada hari Jumat, 24 Juni 2011). 

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Rosidi salah satu 

warga masyarakat Dusun Akromudin, dapat diketahui banyak warga 

masyarakat yang mengeluhkan sumber air yang berasal dari sumur rumah 

tangga dalam kurun waktu ±3 tahun terakhir. Warga Masyarakat Banyak 

yang beralih menggunakan air PDAM sebagai sarana pengganti air sumur 

rumah tangga yang dianggap kurang layak jika dikonsumsi untuk 

memasak dan kebutuhan air minum sehari-hari. 

Keterangan dari Rosidi tidak jauh dari penuturan dari Wawan 

Kurniawan. Mengenai keterangan dari Rosidi yang menuturkan dimana 

keluarganya beralih dari pemakaian air sumur rumah tangga menjadi air 

PDAM, namun berbeda dengan Wawan Kurniawan yang masih memakai 

air sumur rumah tangga. 
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Wawan Kurniawan menuturkan, bahwa: 

”........keberadaan tempat tinggal saya hanya berkisar ±5 
meter dari tempat usaha sarung tenun ikat, namun aliran 
limbah cair yang dihasilkan industri tersebut yang mengalir 
di selokan dekat rumah tepat di samping rumah yang 
berjarak ±1 meter dari rumah. Hal itu sebenarnya 
memberatkan saya sebagai warga yang ekonominya lemah. 
Karena sebelumnya air selokan yang sehari-harinya masih 
bisa saya manfaatkan untuk menyiran tanaman dihalaman 
rumah, namun sekarang sudah hal yang tidak mungkin 
karena selokantersebut sudah didominasi limbah cair 
industri sarung tenun yang berwarna hitam pekat”. 
(wawancara pada hari Jumat, 24 Juni 2011). 

Berdasarkan penuturan dari Wawan Kurniawan warga Dusun 

Kemanggungan, dimana warga masyarakat merasakan dampak 

pembuangan limbah cair domestik yang belum terarah. Sedangkan 

masyarakat yang ekonominya lemah tidak bisa berbuat banyak dengan 

kenyataan seperti ini. Disinilah peran penting dari pemerintah sebagai 

wadah yang berperan sebagai pengendali dan pencegah kerusakan 

lingkungan harus berperan aktif dalam permasalan di masyarakat 

berkenaan dengan kerusaka lingkungan yang terjadi. 

Dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang memiliki kebijakan dalam hal perijinan bagi industri 

yang bergerak disegala sektor yang berhubungan langsung dengan 

lingkungan di kawasan Kabupaten Pemalang yang merupakan wewenang 

dari Kantor Lingkungan Hidup. 
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Beberapa industri dimana pengawasan dalam pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan ada pada Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang, diantaranya: 

1) Industri Tahu di Desa Randudongkal Kab.Pemalang. 

2) Industri Tapioka (keripik singkong) di Desa Ampelgading 

Kab.Pemalang. 

3) Industri Pencucian Jeans di Kec.Ulujami Kab.Pemalang. 

4) Air Limbah Industri Tekstil dan Batik (outlet) di Desa Beji Kec.Taman 

Kab.Pemalang. 

5) Sarung Tenun Ikat ATBM di Desa Wanarejan Utara Kec.Taman 

Kab.Pemalang. 

6) Industri Pengalengan Ikan dan Kerang-Kerangan PT.Philips Seafood 

Kab.Pemalang. 

7) Air Sumur PT.Philips Seafood Kab.Pemalang. 

8) Air Limbah Industri Tekstil PT.Candi Mekar Kab.Pemalang. 

9) Air Sumur PT.Candi Mekar Kab.Pemalang. 

10) Industri Pengawetan Ikan di Desa Widuri Kab.Pemalang. 

11) Pengawetan Ikan di Desa Tanjungsari Kab.Pemalang. 

12) Industri Pembekuan Hasil Perikanan (cold torage) di Desa Widuri 

Kab.Pemalang. 

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Kantor Lingkungan Hidup 

memiliki peran yang sangan penting bagi kegiatan pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan Kabupaten Pemalang. Data tersebut 
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merupakan sampling data penelitian di Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang laporan tahun 2010. 

Sampel data laporan Kantor Lingkungan Hidup diatas sebagian 

besar mengarah kepada kualitas air dan sumber air Kabupaten Pemalang. 

Dimana sebagian besar daerah Kabupaten Pemalang dialiri aliran sungai 

baik sungai besar, sedang maupun sungai kecil yang mengalir dari hulu 

sampai hilir. 

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam beberapa tahun terakhir 

semakin mengintensifkan program pemakaian air rumah tangga dengan air 

minum yang dikelola daerah atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang. 

Namun demikian program tersebut belum bisa diterapkan semaksimal 

mungkin, karena sebagian masyarakat Kabupaten Pemalang masih banyak 

yang menggunakan air sumur untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

Air sumur sekarang tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan 

rumah tangga (cuci,mandi,masak,dll) oleh segolongan warga masyarakat 

saja, namun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini banyak pula 

industri kecil dalam kegiatan usahanya yang memanfaatkan air sumur 

sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan usaha industri yang sangat 

penting. 

Dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 

memiliki izin bagi seseorang/badan yang akan mendirikan suatu kegiatan 

usaha industri, dimana kegiatan usaha industri yang akan didirikan 
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berhubungan dengan masalah lingkungan. Izin dibuat dan dikeluarkan 

sebagai sarana administrasi dalam suatu kegiatan usaha industri tersebut. 

Suatu kegiatan usaha industri kecil dalam kegiatan usahanya dalam 

bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan suatu sisa 

produksi yang berbentuk limbah baik cair maupun padat akan 

dimungkinkan dalam kegiatan industrinya akan mencemari lingkungan 

diharuskan mempunyai izin dalam kegiatan usahanya terkait dengan izin 

lingkungan. 

Suatu usaha industri kecil dalam pengolahan limbah belum dapat 

dikatakan layak dalam kegiatan usaha industrinya apabila pembuangan 

limbah dalam proses produksi belum sesuai dengan aturan/standar yang 

dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam 

hal standar pendirian industri kecil dalam pengolahan limbah. 

Standar yang dibuat oleh pemerintah dan kebijakanya dilaksanakan 

oleh Kantor Lingkungan Hidup dibuat sebagai salah satu tujuan untuk 

mencegah terjadinya pencemaran limbah yang berlebihan yang 

mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berakibat adanya 

pihak yang dirugikan seperti masyarakat sekitar tempat kegiatan industri 

tersebut akibat adanya pencemaran limbah dari sisa proses kegiatan 

industri tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan pihak Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang. Diketahui bahwa jenis kerusakan lingkungan yang 

dihasilkan oleh pembuangan limbah cair proses produksi sarung teun ikat 
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adalah potensi rusaknya biota air disekitar kawasan dimana industri kecil 

sarung tenun ikat tersebut berdiri. 

Berdasarkan data sampel penelitian bahan baku pewarna tekstil 

salah satu pengusaha industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara 

yang diperoleh dari Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pemalang. 

Tabel 4 

ATBM (outlet) Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab.Pemalang 

No Parameter Hasil 

Baku Mutu PERDA 

Prov.Jawa Tengah 

No.10 Tahun 2004 

Satuan Metode Analisa 

1 pH 10,6* 6,0-9,0   

2 Suhu 69,1* 38 oC Potensiometri 

3 BOD5 40 60 Mg/L Spektrofotometri 

4 COD 175* 150 Mg/L Spektrofotometri 

5 TSS 125* 50 Mg/L Spektrofotometri 

6 
Minyak dan 

Lemak 
- 3 Mg/L 

Spektrofotometri 

7 Fenol Total - 0,5 Mg/L Spektrofotometri 

8 
Khrom Total 

(Cr) 
>1,0 1,0 Mg/L 

Spektrofotometri 

9 
Amoniak 

Total 
- 8,0 Mg/L 

Spektrofotometri 
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(NH3-N 

10 Sulfida >0,8* 0,3 Mg/L Spektrofotometri 

11 
Debit 

Maksimum 
- 100 m3/ton bahan baku 

Sumber: Data laporan kualitas air dan sumber air Kab.Pemalang 2010 

Lokasi industri sarung tenun ikat milik Sultoni berada di tengan 

lingkungan pemukiman. Limbah cair terbanyak dihasilkan dari proses 

pencucian kain dasar dan pewarnaan. Dari hasil pengujian limbah cair di 

industry tekstil dan batik Sultoni memiliki kandungan temperature, pH, 

BOD, COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas 

sesuai Perda Prov.Jateng No.10 tahun 2004. Temperature yang tinggi 

disebabkan oleh proses perebusan pada saat pewarnaan sedangkan nilai 

pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat pewarnaan 

yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk 

dilakukan pengolahan limbah sebelum di buang ke perairan.  

Data laporan kualitas air dan sumber air Kab.Pemalang 2010 diatas 

juga mendapat tambahan penjelasan dari pihak Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang. 

Ima Nugroho Adi, menjelaskan bahwa: 

“…..menurut pendapat saya, berkenaan dengan adanya 
kegiatan usaha sarung tenun ikat tersebut dimana 
produksinya menghasilkan limbah cair dalam produksinya 
akan dimungkinkan adanya kerusakan lingkungan berupa 
kerusakan biota air”. (Wawancara pada hari Jumat, 17 Juni 
2011). 
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Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaksana seksi ANDAL 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tersebut, diketahui bahwa 

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pencemaran limbah cair 

proses produksi sarung tenun ikat adalah rusaknya biota air disekitar 

kawasan berdirinya industri sarung tenun ikat tersebut.  

Dengan adanya pembuangan limbah cair proses produksi yang 

belum sesuai prosedur yang semestinya, maka kemungkinan bertambah 

parahnya kerusakan biota air bisa saja terjadi kapan saja. 

Asty Dwi Nirmari, menambahkan bahwa: 

“…..sebenarnya pihak Kantor Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pemalang sudah rutin melakukan pembinaan 
kepada pengusaha sarung tenun ikat secara langsung, 
pembinaan itu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan 
lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian dan 
pencegahan kerusakan lingkungan yang salah satu faktor 
kerusakan lingkungan bersumber dari pencemaran limbah 
cair pewarna tekstil”. (wawancara pada hari Jumat, 17 Juni 
2011). 

Berdasarkan keterangan salah satu pelaksana ANDAL Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, dimana pihak Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang rutin melakukan pembinaan 

terhadap pengusaha sarung tenun ikat berkaitan dengan prosedur 

pembuangan limbah yang baik. 

Dian Ika Siswanti, menjelaskan bahwa: 

“…Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 
sebenarnya mengeluarkan izin kepada pengusaha yang 
akan mendirikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup. Izin dikeluarkan apabila ada pengusaha 
yang mengajukan izin dalam kegiatan usahanya. Izin 
tersebut adalah SPKPLH atau yang biasa disebut surat 
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pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup”. 
(wawancara pada hari Jumat, 17 Juni 2011). 

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup (ANDAL) tersebut, jelas bahwa adanya ketentuan 

administrasi yang wajib dipenuhi oleh pengusaha yang dalam kegiatan 

usahanya menghasilkan limbah yang berpotensi menimbulkan kerusakan 

lingkungan. Izin tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan 

meminimalisir bentuk pelanggaran yang dimungkinkan timbul setelah 

berjalanya kegiatan industri tersebut di kemudian hari. 

Dian Ika Siswanti, menambahkan bahwa: 

“….dimana kami pihak Kantor Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pemalang melakukan pengendalian dan 
pencegahan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan 
aturan-aturan yang berlaku sesuai tugas dan wewenang 
yang kami terima dari Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah baik berupa Peraturan Menteri, 
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang telas 
sah”. (wawancara pada hari Jumat, 17 Juni 2011). 

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup tersebut, bahwa didalam pelaksanaan tugas Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah sesuai aturan hukum yang 

berlaku dan terarah sesuai tujuan yang diinginkan semua pihak. 
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Tabel 5 

Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Monografi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 
Tahun 2011 

Berdasarkan wawancara pada tanggal 24 Juni 2011 yang diperoleh 

dari penuturan warga masyarakat Desa Wanarejan Utara, warga 

masyarakat Desa Wanarejan Utara berusaha menginginkan adanya solusi 

yang terbaik berkenaan dengan permasalahan dilingkungannya yang 

disebabkan oleh permasalahan limbah cair domestik dari sisa proses 

pewarnaan sarung tenun ikat. 

Maka pada wawancara hari selanjutnya dilakukan proses 

wawancara dengan pengusaha sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara. 

Dimana diperoleh hasil wawancara yang bervariasi dari keterangan 

pengusaha yang mendirikan usaha sarung tenun ikat sejak 10 tahun yang 
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lalu sampai dengan pengusaha yang baru mendirikan usahanya ±2 tahun 

terakhir ini. 

Seperti halnya penuturan dari Sutinah, bahwa: 

“………usaha sarung tenun ikat ini sudah ada ±9 tahun 
yang lalu, usaha ini merupakan usaha yang didirikan dari 
bapak saya, yang sekarang saya kelola karena bapak saya 
sudah meninggal dunia ±5 tahun yang lalu. Dari awal 
berdirinya sarung tenun ikat ini, memang kami membuang 
limbah cair sisa obat pewarnaan keselokan depan rumah, 
karena saya anggap lebih terjangkau dari jarak tempat 
pewarnaan sarung tenun ikat dan lebih irit. Memang 1 
tahun kemarin ada pihak Kantor Lingkungan Hidup yang 
melakukan sosialisasi kepada kami para pengusaha sarung 
tenun ikat Desa Wanarejan Utara. Sosialisasi tersebut 
berupa pembinaan tentang cara pembuangan limbah cair 
yang baik yang katanya pengusaha sarung tenun ikat 
disarankan membuat PAL Komunal untuk pembuangan 
limbah cair. Tetapi saya sampai sekarang belum bisa 
melaksanakannya karena biaya untuk membuat PAL 
Komunal tersebut mahal. Sedangkan saya mendirikan 
usaha ini hanya cukup untuk kebutuhan makan keluarga 
dan sekolah anak-anak. Dananya belum cukup untuk hal-
hal lainnya apalagi untuk membuat PAL Komunal 
semacam itu”. (wawancara pada hari Mingggu, 26 Juni 
2011). 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengusaha 

sarung tenun ikat tersebut, diketahui bahwa belum terlaksananya program 

Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal yang disosialisasikan oleh 

Kantor Lingkungan Hidup adalah anggapan dari pengusaha sarung tenun 

ikat bahwa pembuatan PAL Komunal yang memerlukan biaya yang besar. 

Dalam pembuatan Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal 

memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu Kantor 

Lingkungan Hidup berupaya mengatur srategi agar pembuatan PAL 

Komunal dapat terlaksana dengan baik. Keterangan dari Sutinah juga 
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disampaikan oleh Sukron yang juga pengusaha sarung tenun ikat Desa 

Wanarejan. 

Sukron menjelaskan, bahwa: 

“…….mesin tenun ikat yang saya miliki sekitar 10 mesin, 
yang saya anggap saya hanya pengusaha kecil 
dibandingkan pengusaha sarun tenun ikat yang lain. Usaha 
sarung tenun ikat yang saya miliki sudah berdiri ±5 tahun 
yang lalu. Kegiatan usaha sarung tenun ikat bebarengan 
dengan tempat tinggal saya, termasuk pembuangan limbah 
cair sisa pewarnaan juga saya buang keselokan samping 
rumah saya. Posisi tempat tinggal saya berimpitan dengan 
rumah-rumah warga. Hal ini yang menjadikan selokan 
pembuangan limbah cair sisa pewarnaan saling terhubung 
dengan selokan-selokan warga lainya. Memang dulu ada 
sosialisasi dari Kantor Lingkungan Hidup tentang tata cara 
pembuangan limbah cair. Sosialisasi tersebut berupa 
pembinaan tentang pembuatan PAL Komunal untuk tempat 
pembuangan limbah cair sisa pewarnaan. Tetapi hal 
tersebut belum dapat saya laksanakan”. (wawancara pada 
hari Mingggu, 26 Juni 2011). 
 
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pengusaha yang 

merasa kegiatan usahanya masih kecil-kecilan, merasakan terbebani 

dengan mekanisme program PAL Komunal yang disosialisasikan oleh 

Kantor Lingkungan Hidup. 

Sosialisasi mungking kurang terfokus terhadap kriteria pengusaha 

yang memiliki banyaknya mesin tenun ikat. Yang menjadikan pemahaman 

masyarakat terhadap pembinaan tersebut belum menyeluruh. Lain halnya 

penuturan dari Sultoni. 

Sultoni mengatakan, bahwa: 

“………saya mendirikan usaha sarung tenun ikat sudah 5 
tahun, dan memiliki sekitar 50 mesin tenun ikat. Dulu saya 
sudah pernah mendapat pembinaan tentang pembuatan 
PAL Komunal dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
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Pemalang. Namun saya belumdapat merealisasikannya, 
berhubung tidak adanya lahan kosong yang boleh saya beli 
dari masyarakat didekat tempat usaha saya untuk dijadikan 
lahan pembuatan PAL Komunal. Untuk itu sampai 
sekarang saya belum terpikirkan kembali untuk melakukan 
program PAL Komunal Tersebut”. (wawancara pada hari 
Mingggu, 26 Juni 2011). 
 
Berdasarkan keterangan tersebut, tidak adanya lahan kosong dekat 

dengan tempat usaha yang dapat dijadikan PAL Komunal. Dari hal 

tersebut diketahui bahwa, masih adanya pengusaha sarung teun ikat yang 

respon terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. 

Permasalahan keterbatasan lahan untuk dijadikan PAL komunal 

juga diutarakan oleh Usman B. 

Usman B, menjelaskan, bahwa: 

“…….sudah sejak tahun 2005 saya menggeluti usaha 
sarung tenun ikat ini, selama itu pula saya rutin membuang 
limbah cair pewarnaan kedalam selokan dekat rumah 
karena saya anggap cukup efektif. Setahun yang lalu saya 
pernah mendapat penyuluhan tentang pembuatan PAL 
Komunal oleh pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabuaten 
Pemalang. Sebenarnya saya tertarik akan hal tersebut, 
namun kendala untuk saat ini adalah keterbatasan lahan 
dekat rumah untuk saya jadikan PAL Komunal tersebut. 
Jika pembuatan PAL Komunal jauh dari tempat usaha saya, 
saya rasa cukup keberatan untuk itu, karena biaya yang 
timbul dari hal tersebut dipastikan akan lebih besar di 
bandingkan dengan pembuatan PAL Komunal dekat area 
tempat usaha tenun saya”. (wawancara pada hari Mingggu, 
26 Juni 2011). 
 
Berdasarkan keterangan tersebut, biaya besar dalam pelaksanaan 

pembuatan PAL Komunal jauh dari area usaha sarung tenun ikat yang 

menjadikan kendala. Lahan yang luas untuk pembuatan PAL Komunal 
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yang menjadikan pertimbangan tersendiri bagi pengusaha sarung tenun 

ikat selain mahanya biaya pembuatanya. 

 Pernyataan tersebut hampir sesuai dengan keterangan yang 

diberikan oleh Abdul Hadi. 

Abdul Hadi menerangkan, bahwa: 

“…...tempat usaha saya berdiri sejak 8 tahun yang lalu 
tepatnya awal tahun 2003. Sejak awal berdirinya tempat 
usaha ini, pembuangan limbah cair dialirkan langsung 
keselokan depan rumah. Walaupun usaha saya sudah 
berdiri sejak lama, namun saya hanya pengusaha kecil-
kecilan yang hanya menjalankan 13 mesin tenun saja. 
Penghasilan dari 13 mesin tenun tersebut tidak sebanding 
dengan rencana pemerintah daerah yang mensosialisasikan 
pembuatan PAL Komunal bagi pengusaha tenun ikat 
seperti saya ini. Maka dari itu sampai sekarang pun saya 
masih rutin membuang limbah cair sisa pewarnaan hanya 
keselokan-selokan dekat rumah”. (wawancara pada hari 
Mingggu, 26 Juni 2011). 
 
Berdasarkan dari semua keterangan yang didapat dari wawancara 

secara langsung kepada para pengusaha sarung tenun ikat. didapat 

beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksaan program pembinaan 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berupa pembuatan PAL 

Komunal, diantaranya yaitu: 

1. Mahalnya biaya pembuatan Pengolahan air Limbah (PAL) Komunal. 

2. Kurang tersedianya lahan yang cukup untuk pembuatan Pengolahan 

Air Limbah (PAL) Komunal. 

3. Lemahnya Kesadaran pengusaha industri kecil sarung tenun ikat 

terhadap kelestarian lingkungan terutama kerusakan biota air akibat 

pembuangan limbah cair yang kurang terah dengan baik. 
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4. Perekonomian yang sering tidak stabil dalam kegiatan industri kecil 

sarung tenun ikat yang menjadikan kurang respon positif para 

pengusaha terhadap program pembuatan PAL Komunal oleh Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. 

4.1.2.3 Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum bagi masyarakat terkait 

dengan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yaitu: 

1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 

tentang UKL, UKLL, SPLL. 

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 

Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat 

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. 

3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Baku Mutu Air Limbah. 

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112/2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Baku Mutu 

Limbah Domestik. 

Perjelasan dari masing-masing peraturan-peraturan yang menjadi 

dasar hukum bagi masyarakat dalam pegendalian dan pencegahan 

kerusakan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut: 
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4.1.2.3.1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 

tentang UKL, UKLL, SPLL. 

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam 

UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, 

pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai 

hasil pemeriksaan. 

Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala 

instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri wajib: 

a. Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh 

pemrakarsa; atau 

b. Memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh 

pemrakarsa. 

Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, 

kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri tidak 

melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL 

atau SPPL yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 

dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan 

hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau 

Deputi Menteri. 
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Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf (a) diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (3) huruf (a) digunakan sebagai dasar untuk: 

a. Memperoleh izin lingkungan; dan 

b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan 

kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kedalam izin lingkungan. 

Biaya dalam pembuatan UKL,UPL atau SPPL: 

1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL 

dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. 

2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor 

untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau 

SPPL. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam 

Berita Negara Republik Indonesia. 

4.1.2.3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat 

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. 

Bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan 

pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan. 

Berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 65 ayat (6) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara 

Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran 

dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. 

4.1.2.3.3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan 
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dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan 

hadirnya Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang 

mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dengan undang-undang ini adalah adanya penguatan yang 

terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada 

tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses 

perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan 

hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, 

akuntabilitas, dan keadilan. 

Beberapa point penting dalam Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 antara lain: 

12. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 

13. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 

14. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 

15. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan 

hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria 
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baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 

perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan 

perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis 

lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen 

lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

16. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 

17. Pendayagunaan pendekatan ekosistem; 

18. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan 

lingkungan global; 

19. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

20. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih 

jelas; 

21. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang lebih efektif dan responsif; dan 

22. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 

penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. 

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada 

menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta 



106 
 

melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini 

juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada 

pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan undang-

undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan 

melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu 

organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan 

mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup 

wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan 

konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi 

lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk pemerintah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk 

Pemerintah Daerah. 

Kita semua berharap, kehadiran Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang PPLH ini akan dapat memberikan lebih banyak 

manfaat dalam upaya kita, baik pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lebih 
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baik dan bijaksana, sehingga apa yang menjadi titipan anak cucu kita 

dapat kita serahkan kembali dalam kondisi yang masih layak. Semoga. 

Pergantian adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, secara filosofi undang-undang ini memandang dan 

menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. 

Munculnya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) 

pada tahun 1974 oleh Rene Cassin dalam perkembangannya 

memasukan juga hak atas lingkungan yang sehat dan baik (the right to 

a healthful and decent environment). Hal ini dilatar belakangi adanya 

persoalan lingkungan (khususnya pencemaran industri) yang sangat 

merugikan perikehidupan masyarakat. 

Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah 

dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, internasional covenant 

on economic, social and culture right (ICESCR), namun pengakuan 

secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (right to a 

healthy environment) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan 

Deklarasi Rio sebagai non banding principle. 

Dalam berbagai konsitusi ditingkat nasional, hak atas 

lingkungan hidup yang sehat dan baik telah diakui seperti halnya 

Konsitusi Afrika Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, 
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Portugal dan Philippines. Untuk Indonesia, pertama kali hak atas 

lingkungan yang sehat dan baik diakui dalam sebuah Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang 

Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Kemudian juga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik 

di Indonesia diakui sebagai HAM melalui ketetapan MPR RI Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di salah satu pasal pada 

Deklarasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa, ”Setiap orang 

berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik”. Dalam 

perkembanganya dengan keluarnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, di bab HAM dan Kebebasan Dasar 

Manusia, dibawah bagian hak untuk hidup. 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada 

Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini 

diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas 

lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan 

pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk 

mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global. Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2009, juga memasukkan landasan filosofi tentang 

konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

dalam rangka pembangunan ekonomi. 
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Hal ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena 

persoalan lingkungan kedepan semakin komplek dan syarat dengan 

kepentingan investasi. Karenannya persoalan lingkungan adalah 

persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun 

masyarakat pada umumnya. 

Reformasi yang ingin dibangun pada Undang Undang Nomor 

32 tahun 2009, adanya era otonomi daerah, yang banyak memberi 

perubahan dalam hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, perlu suatu landasan filosofi yang mendasar 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah-

daerah. 

Bukan rahasia lagi bahwa dengan otonomi daerah yang 

ditandai adanya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, telah memberi suatu kekuasaan pada raja-raja baru 

di daerah dengan membabat habis sumber daya alam kita, baik berupa 

hutan, tambang, perkebunan dan lain-lainnya. Yang semua itu tidak 

memperhatikan lingkungan dan dianggap tidak penting lingkungan itu. 

Kedepan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2009, yang filosofinya begitu menghargai lingkungan, agar setiap 

orang menghormati hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 

tidak sewenang-wenang dalam memandang alam nan indah ini. 

Izin AMDAL dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, 

AMDAL mendapat porsi yang cukup banyak dibandingkan instrumen 
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lingkungan lainnya, dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya 

mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbeda dengan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak besar”. 

Jika dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan 

bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 

hidup”, pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan 

bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan”. 

Dari ke 23 pasal tersebut, ada pasal-pasal penting yang 

sebelumnya tidak termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 

1997 maupun PP Nomor 27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi 

yang besar bagi para pelaku AMDAL, termasuk pejabat pemberi izin. 

Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat 

dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain: 

6. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

7. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi 

penyusun dokumen AMDAL; 

8. Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib 

memiliki lisensi AMDAL; 



111 
 

9. Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan 

izin lingkungan; 

10. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/ 

walikota sesuai kewenangannya. 

Selain ke-5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas 

yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, 

yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran 

bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi 

tersebut, yaitu: 

4. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa 

memiliki izin lingkungan; 

5. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa 

memiliki sertifikat kompetensi; 

6. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang 

tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 

4.1.2.3.4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Baku Mutu Air Limbah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal (8) yaitu: 

 “Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang 
membuang air limbah ke lingkungan wajib melakukan 
pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang 
dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air 
limbah yang telah ditetapkan, membuat instalasi 
pengolahan air limbah dan saluran pembuangan air 
limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi 
perembesan air limbah ke lingkungan, tidak melakukan 
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pengenceran air limbah termasuk mencampurkan 
buangan air bekas pendingin ke dalam aliran 
pembuangan air limbah, memasang alat ukur debit, 
melakukan pengukuran dan pencatatan debit (laju 
aliran) air limbah tersebut, memeriksakan kadar 
parameter baku mutu air limbah secara periodik 
sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan ke 
laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh 
Gubernur, memisahkan saluran pembuangan air limbah 
dengan saluran limpahan air hujan”. 
 
Berdasarkan isi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal (8) 

tersebut, dimana pasal tersebut menitik beratkan dimana Pengolahan 

Air Limbah merupakan standar izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah untuk industri yang menghasilkan limbah cair dalam 

produksinya, Pengolahan Air Limbah adalah salah satu teknologi 

pengolahan limbah cair industri yang bertujuan untuk menghilangkan/ 

memisahkan cemaran dalam air limbah sebelum dibuang ke 

lingkungan sampai memenuhi baku mutu lingkungan. 

Apabila terjadi pelanggaran berkenaan dengan Pengolahan Air 

Limbah, Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan 

paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan atau 

kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta 

menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, 

melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau 

pemulihan atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan/atau 

kegiatan, serta membayar ganti kerugian, kecuali ditentukan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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4.1.2.3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112/2003 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Domestik. 

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Baku mutu air limbah domestik berlaku bagi usaha dan/atau 

kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), 

perkantoran, perniagaan dan apartemen. Baku mutu air limbah 

domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. 

Pengolahan air limbah domestik dapat dilakukan secara kolektif 

melalui pengolahan limbah domestik terpadu. 

Apabila hasil kajian Amdal atau hasil kajian Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka 

diberlakukan baku mutu air limbah domestik sebagaimana 

dipersyaratkan oleh Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan. Bupati/Walikota wajib 

mencantumkan persyaratan dalam hal izin pembuangan air limbah 

domestik bagi usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, 

perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sedangkan Menteri 

meninjau kembali baku mutu air limbah domestik secara berkala 

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 
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4.1.2.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Baku Mutu 

Limbah Domestik. 

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup 

orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat 

bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang 

diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. 

Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air 

agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. 

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat 

di hutan lindung sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di 

luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran 

air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi 

baku mutu air. 

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk 

akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk 

sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan 

manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas 

air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung 

dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan 
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menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources 

depletion). 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang 

Pengendalian Pencemaran Air dianggap tidak memadai lagi, karena 

secara substansial tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah 

sebagaimana dikandung dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah. 

4.1.3 Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat 

Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting 

maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan 

kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan 

kepentingan generasi masa kini dan masa depan. 

Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, 

baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan 

perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi 

secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di 

satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya 

guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara 

lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya 

guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat 

bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka 
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dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air 

dan pengendalian pencemaran air. 

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) 

ekonomik, di samping nilai ekologik, dan sosial budaya. Upaya pemulihan 

kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang 

mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial 

dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila 

kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga 

mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya 

untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh air yang cemar. 

Berdasarkan definisinya, pencemaran air yang diindikasikan 

dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud 

dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang 

ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah 

terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas 

air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja 

pengendalian pencemaran air. 

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan 

(designated beneficial water uses), juga didasarkan pada kondisi nyata 

kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan 
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golongan peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan 

klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang 

didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak 

realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak 

layak untuk semua golongan peruntukan. 

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan 

memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat 

pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air 

dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini 

merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah 

ditetapkan peruntukannya. 

Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan dalam hal izin 

pembuangan air limbah domestik bagi usaha dan/atau kegiatan 

permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan 

asrama. Sedangkan Menteri meninjau kembali baku mutu air limbah 

domestik secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 

Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau 

hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UKL-UPL) mensyaratkan baku mutu air limbah domestik 

lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air limbah domestik 

sebagaimana dipersyaratkan oleh Amdal atau Upaya Pengelolaan 

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 

Tahun 2010 tentang UKL,UPL,SPPL, Kepala instansi lingkungan hidup 

kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi 

Menteri wajib: 

1. Menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh 

pemrakarsa; atau 

2. Memberikan persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (SPPL) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa. 

Biaya dalam pembuatan UKL,UPL atau SPPL: 

1. Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan 

kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. 

2. Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk 

menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL. 

Penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, 

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKL-

UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementerian 

Lingkungan Hidup; atau 
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b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-

UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan 

hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. 

Dengan meningkatnya pembangunan di bidang industri secara 

bertahap, diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, yaitu terciptanya 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu 

pembangunan bidang industri dalam pelaksanaannya diharapkan 

senantiasa untuk memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan, 

sehingga hasil pembangunan di bidang industri benar-benar untuk 

tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Pembangunan di bidang industri harus selalu diusahakan untuk 

memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta 

perusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam. 

Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta 

pengembangan teknologi daur ulang. 

Lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila lingkungan tersebut 

sudah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk 

menentukan apakah lingkungan telah tercemar limbah industri diperlukan 

adanya baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan 

hidup maupun kualitas buangan atau limbah. 

Kriteria dan pembakuan lingkungan hidup berbeda untuk setiap 

lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya, 

perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta 
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perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan 

lingkungan. 

Baku Mutu Lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, 

zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 

tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku Mutu Lingkungan 

(Environental Quality Standard) atau biasa disingkat dengan BML, 

berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi 

perusakan atau pencemaran lingkungan. 

Gangguan terhadap tata lingkungan dan ekologi, diukur menurut 

besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai 

dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan. 

Kemampuan lingkungan sering diistilahkan beragam, seperti: daya 

tenggang, daya dukung, daya toleransi dan lain-lain. Dalam istilah asing 

disebut dengan Carrying Capacity. 

Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau 

kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas, disingkat 

dengan NAB. Nilai Ambang Batas (NAB) ialah batas tertinggi 

(maksimum) dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, makhluk 

hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap 

interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi 

mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi. Dari pengertian 

ini dapat dikatakan bahwa suatu ekosistem telah disebut tercemar, apabila 
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ternyata kondisi lingkungan itu telah melebihi Nilai Ambang Batas yang 

ditentukan Baku Mutu Lingkungan. 

Pemerintah dalam menetapkan suatu standar lingkungan yang 

dapat menjamin terhindarnya pencemaran atau perusakan lingkungan. 

Untuk keperluan tersebut pemerintah menetapkan Baku Mutu Lingkungan 

yang relatif ketat. Kalangan industri dalam menghadapi penetapan Baku 

Mutu Lingkungan oleh pemerintah tersebut merasakan bahwa 

penetapannya terlalu ketat dan sulit untuk diwujudkan di lapangan. Dalam 

hal ini, kalangan industri lebih menitikberatkan pada biaya investasi dan 

teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan limbah dalam 

rangka mencegah dan atau menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan. Jadi pertimbangannya, lebih dititikberatkan pada perimbangan 

aspek ekonomis, finansial dan teknologi. 

Sedangkan warga masyarakat, pada umumnya menghendaki 

lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena itu penetapan Baku Mutu 

Lingkungan yang ketat dianggap sebagai jaminan bagi terpeliharanya 

kelestarian lingkungan hidup. Di samping itu, terdapat pula perbedaan 

persepsi antara masyarakat negara-negara maju dan masyarakat negara-

negara berkembang dalam hubungannya dengan penetapan Baku Mutu 

Lingkungan. 

Negara maju yang ekonomi masyarakatnya sudah tinggi akan 

menuntut kualitas ambien yang tinggi pula. Hal ini akan menyebabkan 

pemilik proyek harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk 
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mengendalikan limbah pencemarnya. Baku mutu ambiennya sering 

disebut sebagai baku mutu ambien yang elite atau mewah. 

Di negara berkembang, apabila dilaksanakan baku mutu ambien 

seperti di negara maju, akan banyak proyek-proyek yang tutup karena 

tidak akan mendapatkan untung lagi. Masyarakat masih mengutamakan 

ekonominya dibandingkan kualitas ambangnya. Baku mutu di negara 

berkembang dapat disebut sebagai baku mutu ambien survival atau rendah 

saja. Di Negara berkembang yang penting ialah keadaan kualitas 

ambiennya tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan proyek-proyek 

masih dapat berjalan dan menguntungkan. 

Terlepas dari silang pendapat berbagai pihak mengenai Baku Mutu 

Lingkungan tersebut, yang jelas Baku Mutu Lingkungan mutlak harus 

ditetapkan, guna menentukan tolak ukur yang pasti untuk menetapkan 

kondisi lingkungan, apakah lingkungan telah mengalami perusakan atau 

pencemaran. Tidak atau belum ditetapkannya Baku Mutu Lingkungan, 

akan menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasikan suatu kondisi 

lingkungan yang mengalami perusakan atau pencemaran. Sebagaimana 

disebutkan di atas, akibat belum atau tidak ditentukannya Baku Mutu 

Lingkungan atau penerapan sistem Baku Mutu Lingkungan secara 

memadai, maka akan timbul kesulitan ganda seperti : 

1) Pihak pabrik banyak yang tidak mengetahui apakah buangan limbah 

limbah yang bersumber dari kegiatan pabriknya telah menimbulkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan. 
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2) Bagi pihak pabrik, sulit karenanya untuk memberikan tindakan-

tindakan mengatasi pencemaran yang berasal dari pabriknya, karena 

tidak mudah menentukan dan membahayakan akan terjadinya 

pencemaran. 

3) Bagi masyarakat sebagai ”potential victim” juga sulit mengetahui ada 

tidaknya pencemaran/penuurunan kualitas ekosistem di 

lingkungannya. 

Masyarakat hanya mengetahui setelah ternyata betul-betul 

dirasakan sesuatu hal yang sangat mengganggu bagi kehidupannya. 

Misalnya terjadinya penyakit, rasa bau yang memusingkan, sawah dan 

tanamannya rusak, ternaknya banyak yang mati dan lain-lain. 

Dalam rangka mengajukan gugatan pertanggungjawaban, 

masyarakat korban tidak begitu mudah mendapatkan perlakuan 

kompensasi. Ini terkait pada faktor sulitnya mengidentifikasi pencemaran 

dan umumnya tidak mudah mendapatkan atau mengumpulkan bukti-bukti 

yang memadai Pihak pabrik pun bisa merasa tidak yakin, di mana 

kerugian-kerugian yang diderita masyarakat berasal dari pabriknya. Tentu 

kalau sistem Baku Mutu Lingkungan telah diterapkan, maka identifikasi 

yang jelas dari suatu sumber pencemaran akan mudah didapatkan dan 

mudah diterapkan tindak lanjutnya. 

Pengertian Baku Mutu Lingkungan antara kalangan ahli hukum dan 

para ahli yang berkecimpung di bidang lingkungan pun sering terjadi 

perbedaan pendapat. Ahli hukum mengartikan baku mutu adalah suatu 
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peraturan resmi pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi mengenai 

spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah 

kandungan yang boleh berada dalam media ambien. 

Para ahli yang berkecimpung di bidang teknis memberikan 

pengertiannya berdasarkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Misalnya 

untuk air dan udara, maka pengertiannya lalu berubah sebagai berikut: 

baku mutu merupakan spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang 

mungkin boleh dibuang, tetapi tidak selalu merupakan peraturan resmi 

yang harus diikuti. 

Penetapan Baku Mutu Lingkungan didasarkan pada hal obyektif, 

yakni tujuan atau sasaran ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan 

hendak dicapai. Untuk dapat mencapai kondisi objektif yang menjadi dasar 

penetapan baku mutu perlu ditentukan kriteria. Kriteria adalah kompilasi 

atau hasil dari suatu pengolahan data ilmiah yang akan digunakan untuk 

menentukan apakah suatu kualitas air atau udara yang ada dapat digunakan 

sesuai dengan objektif. 

Baku Mutu Lingkungan merupakan instrumen yang berguna bagi 

pengelolaan lingkungan hidup karena undang-undang itu sendiri 

menegaskan supaya tidak melanggar Baku Mutu Lingkungan. Baku Mutu 

Lingkungan memiliki banyak kegunaan, yang dapat dipakai untuk 

berbagai keperluan. Apabila diinventarisasi dari berbagai penerapan yang 

dilakukan, maka di bawah ini dapat disebutkan beberapa kegunaan dari 

Baku Mutu Lingkungan: 
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1) Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu 

lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. Jika, misalnya, 

kualitas yang terjadi telah berbeda dengan hal yang dikehendaki, maka 

sebenarnya di sana diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan 

mutu lingkungan itu sendiri. 

2) Berguna sebagai alat pentaatan hukum administratif bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti 

perusahaan industri usaha agribisnis, perikanan, peternakan dan lain-

lain untuk mengontrol tingkat kecemaran, sehingga dapat dilakukan 

upaya-upaya preventif. 

3) Dapat berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep 

pengendalian lingkungan sejak dini (preventive). 

4) Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan 

perizinan (lisence management). Bila, misalnya parameternya telah 

melewati ambang batas yang ditolerir, maka dapat dianggap telah 

melanggar ketentuan perizinan. Dengan demikian, Baku Mutu 

Lingkungan dapat berfungsi sebagai hukum administrative. 

5) Dapat berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum 

pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal. Bilamana 

ketentuan Baku Mutu Lingkungan dilanggar, berarti telah dipandang 

sebagai melakukan delik lingkungan. 

6) Penerapan Baku Mutu Lingkungan harus didasarkan secara berbeda-

beda dilihat dari segi keadaan atau karakteristik objek kegiatan 
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pengelolaan lingkungan, dari segi keadaan perwilayahan atau area, 

dan dari segi keadaan waktu. Ketiga hal ini ditetapkan secara legislasi. 

Misalnya dalam limbah cair, Baku Mutu Lingkungannya didasarkan 

atas penentuan yang penataannya merupakan kewajiban yang 

dipersyaratkan dalam sistem perizinan suatu kegiatan. Atas dasar 

bahwa karakteristik limbah cair ditetapkan untuk mempertimbangkan 

aspek karakteristik limbah cair yang dihasilkan. 

Secara alamiah usaha bebas mengandung unsur-unsur kimia seperti 

Oksigen, NO, SO. Penambahan unsur-unsur kimia dalam udara bebas 

dengan sisa-sisa kegiatan pembangunan yang melampaui kandungan alami 

akan menurunkan kualitas udara bebas sehingga akan menimbulkan 

pencemaran terhadap lingkungan. 

Kebisingan oleh kegiatan industri merupakan gangguan terhadap 

lingkungan karena akan mengganggu ketenangan lingkungan. Untuk 

menentukan kualitas suatu bunyi harus diketahui frekuensi dan intensitas 

dari bunyi tersebut, frekuensi ditentukan dengan Hz (Herst), yaitu jumlah 

getaran bunyi per detik yang sampai ke telinga. Sedangkan intensitas 

bunyi dinyatakan dalam dB (desibel). Nilai ambang batas untuk kebisingan 

yaitu 85 dB, pada nilai ini manusia bisa menerima kebisingan kurang dari 

8 jam tanpa akan merusak pendengaran. Bisa saja seseorang berada di 

tempat kebisingan di atas nilai ambang batasnya tanpa mengganggu 

pendengaran asal waktunya tidak lama. 
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Pelaksanaan proses pembangunan harus memperhatikan 

lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap 

lingkungan. Untuk mengantisipasi adanya dampak negatif selain dampak 

positif dari kegiatan industri, harus ada kecermatan dan ketetapan 

perencanaan terpadu yang dapat mencakup semua aspek yang terkait, baik 

dari segi negatifnya maupun dari segi positifnya. 

Meskipun telah digariskan oleh pemerintah bahwa dalam 

peningkatan pembangunan bidang industri hendaknya jangan sampai 

membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataannya yang 

lebih banyak diperhatikan dalam pendirian berbagai industri adalah 

keuntungan-keuntungan dari hasil produknya. Sedikit sekali perhatian 

terhadap masalah lingkungan, sehingga sebagai implikasi dari pendirian 

industri tersebut berupa pencemaran lingkungan oleh hasil limbahnya. 

Hal ini jelas akan banyak merugikan terhadap kelestarian 

lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang matang pada 

setiap pembangunan industri agar dapat diperhitungkan sebelumnya segala 

pengaruh aktivitas pembangunan industri tersebut terhadap lingkungan 

yang lebih luas. 

Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib 

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang 

dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya 

kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan 

proses industri yang dilakukan. 
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Berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup, maka 

pembangunan yang dilakukan haruslah memperhitungkan dan 

mengembangkan aspek lingkungan hidup, karena pembangunan tidak 

hanya menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa risiko yaitu 

pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat terganggunya 

kualitas lingkungan serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah membuat 

suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup, 

yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Undang-undang lingkungan hidup memuat asas dan prinsip bagi 

pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung bagi 

penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan 

yang telah ada. 

Pembangunan yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan 

aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk 

menjaga kelestarian lingkungan hidup pemerintah mempunyai kewajiban 

dalam rangka mendorong dtitingkatkannya upaya pelestarian kemampuan 

lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan, kewajiban dari pemerintah tersebut antara lain : 

1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, perlindungan, 

pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya 

alam, termasuk sumber daya genetik. 

3) Mengatur perubahan hukum dan hubungan hukum antara orang/atau 

subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya 

alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetik. 

4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. 

5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan 

hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijaksanan nasional dan 

mengangkat perangkat kelembagaan yang bertanggungjawab untuk 

menunjang pembangunan berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan 

kebijaksanaan tersebut, maka telah ditentukan mengenai wewenang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat 

maupun di daerah. 

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk 

memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. 

Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan 

yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan 

hidup. 

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat 

represif, tetapi juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan yang 

bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau 
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pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi 

(hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa 

sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau 

tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, 

uang paksa, dan pencabutan izin). 

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif 

ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat 

menimbulkan perbuatan atau pencemaran lingkungan. Dewasa ini, 

instrument hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan 

yang bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan) dan Perizinan. 

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan yang bersifat 

represif dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang 

mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan. 

Sedangkan penegakan hukum preventif lebih bersifat mencegah agar 

perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau 

pencemaran lingkungan. Jadi, dilakukan sebelum terjadinya perusakan 

atau pencemaran lingkungan. 

Dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak 

harus diselesaikan melalui pengadilan, Tetapi, juga dapat diselesaikan 

diluar pengadilan dengan catatan-catatan sebagai berikut: 
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1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut merupakan kehendak 

dari para pihak yang berselisih atau bersengketa, bukan hanya kehendak 

salah satu pihak saja; 

2) Apabila kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan 

sengketanya di luar pengadilan, maka salah satu pihak dalam waktu 

yang bersamaan tidak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan; 

3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau gugatan melalui 

pengadilan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian secara di luar 

pengadilan itu menemui jalan buntu atau salah satu pihak menarik diri; 

4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan/hanya terbatas pada masalah 

keperdataan. Oleh karena itu, yang menyangkut masalah pidana 

lingkungan tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (musyawarah). 

Namun, perlu dipahami bahwa apabila salah satu pihak sejak awal 

tidak menghendaki penyelesaian sengketa lingkungan tersebut melalui di 

luar pengadilan. Dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan 

tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, Tetapi, juga dapat 

diselesaikan di luar pengadilan dengan catatan-catatan sebagai berikut: 

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin 

tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. 
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Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan 

sebagaimana dimaksud berkaitan dengan bentuk penyelesaian dari 

besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh korban. Di samping itu, 

pencemar harus melakukan tindakan-tindakan tertentu guna menjamin 

tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif lagi. 

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan 

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dapat 

dilakukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Umum untuk 

kasus perdata lingkungan dengan gugatan ganti kerugian dan gugatan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kasus administrasi lingkungan 

dengan obyek sengketanya KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) 

sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang Nomor 9 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Undang Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 

2009, gugatan ke Pengadilan Umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) 

cara, yaitu; 

a. Gugatan ganti kerugian. 

b. Gugatan perwakilan atau class action. 

c. Gugatan legal standing. 
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4.1.4 Langkah-Langkah Dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh 

Pemerintah yang Terkait Dengan Pengawasan Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan 

Dalam sebuah prosedur penyelesaian permasalahan guna mencapai 

penegakan hukum lingkungan akibat adanya kerusakan lingkungan dapat 

dikatakan bisa berjalan dengan maksimal apabila dalam prosedur tersebut 

terdapat langkah-langkah penyelesaian yang baik dan menguntungkan 

semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. 

4.1.4.1 Program Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan 

Dalam kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 

terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan langkah-langkah 

pengawasan dan penyelesaian permasalahan terhadap pencemaran/ 

kerusakan lingkungan diantaranya: 

1) Sarana-Prasanara 

Dalam hal ini kebutuhan anggaran yang besar dalam setiap 

melakukan kegiatan pengendalian dan pencegahan terhadap kerusakan 

lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

terhambatnya suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi 

dilapangan. Seperti halnya solusi pembuatan PAL Komunal yang 

memerlukan biaya besar. 

PAL Komunal tersebut sebenarnya dapat dijadikan solusi 

terhadap permasalahan yang terkait dengan limbah cair yang sering 
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dilaporkan oleh warga masyarakat kepada Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang. 

2) Tenaga Ahli 

Dalam proses penelitian akibat kerusakan lingkungan akibat 

pencemaran limbah, sampel penelitian yang diambil dilapangan dan 

dibawa kelaboratorium oleh pihak Kantor Lingkungan Hidup dan 

selanjutnya diteliti dilaboratorium Kantor Lingkungan Hidup 

kabupaten Pemalang. Dalam sebuah proses penilitian dilaboratorium 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasil penelitian 

yang akurat agar didapat hasil yang maksimal karena masih minimnya 

tenaga ahli di bagian laboratorium khususnya. 

Kedua permasalahan tersebut sedikit teratasi dengan 

ditambahnya anggaran belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam bentuk APBN maupun APBD yang masuk dalam 

anggaran belanja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 

guna menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di wilayah 

Kabupaten Pemalang. 

Sejauh ini permasalahan kerusakan lingkungan terutama yang 

disebabkan oleh limbah cair domestik masih dalam taraf kerusakan 

ringan, sehingga penyelesaian permasalahan lingkungan masih dapat 

terselesaikan melalui mediasi oleh pihak Kantor Lingkungan hidup 

Kabupaten Pemalang. Tahapan penyelesaian masalah tersebut 

diantaranya: 
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1) Pemberian teguran tertulis. 

2) Paksaan pemerintah. 

3) Pembekuan izin lingkungan. 

4) Pencabutan izin lingkungan. 

4.1.4.2 Proses Penegakan Hukum Terkait Penyelesaian Permasalahan Kerusakan 

Lingkungan 

Dewasa ini masyarakat Desa Wanarejan Utara yang merasa 

dirugikan adanya kegiatan pembuangan limbah cair domestik yang 

mencemari lingkungan sering kali mengeluhkan dan melaporkanya secara 

lisan ke pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Pihak 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menindak lanjutinya 

dengan mengadakan penelitian langsung ke daerah yang masuk dalam 

laporan kerusakan lingkungan tersebut. 

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan langsung diteliti di 

laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang untuk 

mengetahui hasil penelitiannya. Setelah hasil tersebut diperoleh, maka 

akan ditindak lanjuti sesuai hasil yang diperoleh. Apabila didapati adanya 

pelanggaran yang ditemukan berdampak terjadinya kerusakan lingkungan, 

pihak kantor Lingkungan hidup akan memanggil pengusaha industri 

sarung tenun ikat tersebut untuk dimintai keterangan atas temuan 

pencemaran limbah cair tersebut. 

Keterangan yang diperoleh dari laporan masyarakat akan 

digabungkan dengan temuan hasil penelitian pihak Kantor Lingkungan 
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Hidup Kabupaten Pemalang, apabila dinyatakan adanya penyalahgunaan 

dalam pemakaian obat pewarna tekstil yang dipakai dalam kegiatan 

industri sarung tenun ikat, maka Kantor Lingkungan Hidup akan 

melakukan pembinaan dan teguran tertulis terhadap pengusaha industri 

kecil sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara terkait pemakaian bahan 

pewarna tekstil yang berpotensi adanya kerusakan lingkungan. 

Bentuk teguran yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang apabila tetap diindahkan oleh pengusaha industri 

kecil sarung tenun ikat, maka Kantor Lingkungan Hidup akan memanggil 

kembali pengusaha sarung tenun ikat tersebut untuk diberi sanksi berupa 

bentuk paksaan dari pemerintah. 

Paksaan pemerintah difungsikan sebagai tindakan tegas untuk 

meminimalkan pelanggaran yang sama tentang terjadinya pencemaran 

lingkungan akibat limbah cair sisa pewarnaan tekstil. Paksaan pemerintah 

ini diharapkan menjadi salah satu alternatife yang baik sebelum 

diberlakukanya sangsi yang lebih tegas yaitu pencabutan izin lingkungan. 

Tidak dapat dipungkiri walaupun sudah diberikan sanksi baik 

teguran maupun paksaan pemerintah, kemungkinan terjadinya pelanggaran 

terhadap lingkungan akan kembali terjadi lagi. Apabila pelanggaran 

tersebut terulang kembali dengan tempat dan pelaku usaha yang sama, 

maka sanksi paling berat akan dikeluarkan oleh kantor Lingkungan Hidup 

berupa pencabutan izin lingkungan. 
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Pencabutan izin lingkungan merupakan langkah terakhir yang 

menjadi solusi yang terbaik apabila pelanggaran pencemaran limbah cair 

tetap dilakukan oleh pengusaha industri kecil sarung tenun ikat Desa 

Wanarejan Utara tersebut. 

Sebagai contoh kasus, pada akhir tahun 2010, Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pemalang mendapat keluhan dari masyarakat berupa 

laporan lisan akibat pembuangan limbah cair sisa pewarnaan sarung tenun 

ikat di Desa Wanaejan Utara, setelah masuknya laporan pihak Kantor 

Lingkungan Hidup Langsung menindak lanjuti untuk mengambil sampel 

limbah cair lokasi laporan masyarakat untuk di bawa kelaboratorium 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Setelah diteliti 

dilaboratorium didapati kadar bahan perwarna tekstil yang cukup tinggi. 

Setelah adanya penemuan tersebut, Kantor lingkungan Hidup memanggil 

pihak pengusaha yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan diberi 

pembinaan sebelum diberikan sangsi berupa teguran secara tertulis berupa 

surat peringatan dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. 

4.2 PEMBAHASAN 

Dewasa ini perkembangan dunia industri dan perdagangan semakin 

pesat, hal ini menuntut adanya strategi efektif dalam mengembangkan 

industri, sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain yang lebih 

maju. Seiring dengan hal tersebut, suatu konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) mutlak dilakukan. Sustainable 

development merupakan strategi pembangunan terfokus pada pemenuhan 
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kebutuhan saat ini tanpa mengesampingkan kebutuhan yang akan datang, 

baik dari segi kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. 

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi di Kabupaten Pemalang 

adalah masalah yang komplek dan saling terkait yang menyebabkan 

menurunya daya dukung lingkungan yang disebabkan karena adanya 

aktifitas manusia, kebijakan politik lokal yang jangka panjang akan 

kembali mempengaruhi kesejahteraan manusia. 

Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, baik hewan, 

tumbuhan, mikroorganisme maupun manusia sehingga ketersediaan air 

menjadi hal yang sangat penting. Selain digunakan sebagai kebutuhan 

dasar makhluk hidup, air juga menjadi media yang penting umtuk industri 

secara umum, pertanian dan kesehatan masyarakat yang secara langsung 

akan mempengaruhi aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

setempat. 

Air tawar untuk berbagai kebutuhan manusia berasal dari air hujan 

yang disimpan di dalam tanah, danau, waduk, sungai dan tumbuhan. 

Volume dan rentang waktu tersedianya air tawar sepanjang tahun terutama 

dipengaruhi oleh curah hujan dan holding capasity dari tanah yang 

dipengaruhi banyak faktor. Rusaknya tata air atau neraca air tawar 

diindakasikan karena kurang meratanya debit air sungai sepanjang tahun. 

Kebutuhan air bersih untuk manusia akan terus meningkat sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk, dengan menggunakan asumsi kebutuhan 

air bersih penduduk rumah tangga (domestik) perkotaan adalah sebesar 
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12liter/hari/orang, sedangkan untuk penduduk pedesaan adalah sebesar 

6liter/hari/orang. Kebutuhan pelayanan umum diperkirakan sebesar 30%, 

kebutuha fasilitas sosial dan perkantoran sebesar 20%, kegiatan bisnis 

(ekonomi) sebesar 15% dan kegiatan industri sebesar 20% dari kebutuhan 

penduduk. 

Selain kebutuhan air untuk kehidupan manusia, juga dibutuhkan air 

untuk kebutuhan irigasi pertanian secara menyeluruh. Kebutuhan air 

irigasi dihitung berdasarkan asumsi 1,4liter/detik/ha, kebutuhan air irigasi 

berasal dari sungai yang fluktuasi debitnya semakin menurun tajam, 

sehingga pada musim kemarau banyak sungai yang tidak dapat lagi 

memberikan layanan kepada irigasi. 

Penurunan kualitas dan kuantitas air tawar untuk air bersih dalam 

jangka panjang akan mengalihkan pemanfaatan air baku dari air tanah dan 

mata air ke air sungai yang ada di Kabupaten Pemalang yang potensinya 

cukup besar. Namun demikian kendala yang dihadapi adalah adanya 

percemaran air sungai oleh limbah padat dan limbah cair, baik sampah, 

pertanian, limbah industri maupun limbah rumah tangga. Penurunan 

kualitas dan kuantitas air bersih akan berpengaruh terhadap derajat 

kesehatan masyarakat, produksi pertanian, potensi investasi produksi dan 

potensial terhadap munculnya konflik masyarakat secara umum. 

Suatu bentuk kerusakan lingkungan oleh sebuah kegiatan industri 

yang memungkinkan adanya pihak yang dirugikan atas kegiatan tersebut 

maka pemerintah wajib menindak lanjuti kegiatan yang menimbulkan 



140 
 

kerusakan lingkungan. Kinerja Kantor Lingkungan Hidup sangat 

berpengaruh terhadap pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungan, 

untuk itu setiap ada permasalahan kerusakan lingkungan diusahakan 

secepat mungkin dapat diselesaikan agar permasalahan tidak berlarut-larut.  

Untuk itu peneliti tertarik dengan penyelesaian permasalahan yang 

berkenaan terhadap kerusakan lingkungan, ada hal-hal penting dalam 

permasalahan tentang kerusakan lingkungan, diantaranya sebagai berikut: 

4.2.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Home Industri Sarung 

Tenun Ikat Terhadap Lingkungan 

4.2.1.1 Bentuk Pelanggaran Home Industri Sarung Tenun Ikat Desa Wanarejan 

Utara 

Berbagai kerusakan lingkungan mungkin akan semakin bertambah 

apabila pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan tidak 

diupayakan semaksimal mungkin. Pelanggaran dalam sebuah kegiatan 

industri sarung tenun ikat Desa Wanareja Utara berbagai macam sudah 

banyak dilakukan. 

Pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun ikat 

terhadap lingkungan, diantaranya: 

1) Belum meratanya pelaku usaha home industri sarung tenun ikat yang 

memiliki izin lingkungan. 

2) Dalam kegiatan proses produksi belum sesuai aturan lingkungan hidup 

yang baik. 
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3) Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal yang belum dibuat dan belum 

memenuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. 

Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal adalah aturan untuk 

tempat pembuangan limbah yang diperuntukan bagi kegiatan industri kecil 

tekstil diantaranya kegiatan usaha sarung tenun ikat di Desa Wanarejan 

Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Izin pembuatan PAL 

Komunal dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang 

dalam hal ini pengawasanya dijalankan oleh Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang. 

Tujuan dibuatkanya PAL Komunal bagi industri kecil sarung tenun 

ikat di Desa Wanarejan Utara: 

1) Mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair. 

2) Mengurangi pencemaran yang timbul dari pembuangan limbah cair. 

3) Meminimalisir bertambah besarnya dampak kerusakan lingkungan. 

4) Melindungi biota air agar tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya dari 

pewarna tekstil yang lebih besar. 

Kendala dalam Pembuatan PAL Komunal bagi industri kecil 

sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara: 

1) Kurang tersediaanya lahan kosong untuk Pembuatan PAL Komunal. 

2) Biaya besar dalam pembuatan PAL Komunal. 

3) Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga 

kelestarian lingkungan. 
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Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sejauh ini belum 

dimintakan oleh pengusaha sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara untuk 

membuatkan PAL Komunal sebagai sarana pembuangan limbah dalam 

proses produksinya. 

Namun demikian sebagai upaya kegiatan pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembuangan 

limbah cair maka Kantor Lingkungan Hidup juga bertugas mengeluarkan 

SPKPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) Kabupaten Pemalang. 

Isi dari SPKPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup) Kabupaten Pemalang, diantaranya: 

1) Identitas pelaku usaha. 

2) Alamat tempat usaha 

3) Jenis kegiatan usaha. 

4) Bahan baku dalam kegiatan usaha, dll. 

SPKPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup) Kabupaten Pemalang tidak memiliki batasan waktu dalam 

pemilikan perizinanya, namun apabila dalam kurun waktu tertentu terdapat 

perubahan terkait dengan bahan baku, identitas, alamat dan jenis usaha. 

Maka pemilik izin wajib melaporkan kembali perubahan tersebut dengan 

menyertakan SPKPLH yang lama untuk dapat diperbaharui. 

4.2.1.2 Opini Masyarakat Dengan Adanya Kerusakan Lingkungan. 
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Dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan 5 narasumber dari 

seluruh Dusun di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman. Warga 

masyarakat cenderung mengeluhkan tentang kualitas air sumur 

dirumahnya yang sehari-hari dijadikan sumber air untuk kebutuhan hidup. 

Masyarakat merasakan perubahan kualitas air sumur sudah sejak 

lama, namun hal itu sudak dianggap biasa oleh warga masyarakat 

walaupun hal tersebut cukup mengganggu. Warga masyarakat bukan 

berarti tidak pernah menyikapi hal tersebut, namun warga masyarakat 

sendiri merasa bingung bagaimana cara untuk menyampaikan 

permasalahan seperti ini. Kebijakan dari pemerintah daerah diharapkan 

untuk mnyelesaikan permasalah kerusakan lingkungan tersebut. Seperti 

halnya program pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pemalang diharapkan memperingan beban masyarakat 

dalam hal kelestarian lingkungan terutama terjaganya ekosistem biota air. 

Pembinaan program pembuatan PAL Komunal yang dilakukan 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terhadap para pengusaha 

industri kecil sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara diharapkan menjadi 

salah satu solusi untuk kelestarian lingkungan Desa Wanarejan Utara 

kedepanya, terutama untuk kelestarian biota air. 

4.2.2 Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat 

Akibat Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. 

Sarana dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencemaran 

lingkungan dalam pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan 
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hidup merupakan bagian yang penting dari suatu peraturan tentang 

pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Melihat dari aspek hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan 

manusia dimungkinkan timbulnya suatu permasalahan, disinilah 

pelaksanaan perlindungan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. 

Berbagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum diharapkan dapat 

diterapkan semaksimal mungkin, diantaranya dapat dilakukan dengan 

beberapa sarana penegakan hukum, diantaranya: 

4.2.2.1 Sarana Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Sarana dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencemaran 

lingkungan dalam pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup merupakan bagian yang penting dari suatu peraturan tentang 

pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH . Didalam Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pelaksanaan penegakan hukum dapat 

diselesaikan melalui beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 

4. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk masa sekarang 

yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif 

Dispute Resolution) dalam pengaturannya telah mengalami 

perkembangan secara khusus, dimana Undang Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
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(LN. 1999 No. 138), yang mengatur beberapa hal berkenaan dengan 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam konsideran 

undang-undang ini disebutkan bahwa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata 

disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka 

kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa. 

5. Musyawarah Melalui Tim Tripihak (Penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan) 

Walaupun musyawarah ini juga merupakan salah satu 

mekanisme penyelesaian sengketa, namun belum tentu bisa 

menghasilkan produk putusan yang final. Dari hal tersebut, banyak 

tumbuh pemikiran mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang 

seakan-akan harus melalui mekanisme musyawarah dulu sebelum 

dalam proses gugatan di pengadilan. Padahal maksud pembuat 

undang-undang bukanlah demikian. 

Di samping itu, mekanisme tripihak ini pun terdapat 

kelamahan, misalnya unsur dalam tripihak tersebut adalah pemerintah, 

pencemar dan korban. Jika pihak pencemar adalah Badan Usaha Milik 

Negara yang notabene adalah bagian pemerintah maka terdapat 

ketidak seimbangan yaitu 2:1. dan banyak lagi kelemahan yang lain. 

6. Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan 
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Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di 

Pengadilan. Hingga sekarang ketentuan dimaksud masih meneruskan 

peraturan-peraturan peninggalan zaman kolonial seperti yang termuat 

dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR dan Reglemen of de 

Buiten Gewesten (RBG)). 

Ditinjau dari aspek hukum perdata khususnya mengenai kasus 

sengketa lingkungan hidup, kebanyakan korbannya adalah tidak 

sebanding secara finansial dengan pelaku pencemarannya. Sehingga 

acap kali korban terkalahkan dalam gugat ganti kerugian. Di samping 

itu perlu ada mekanisme pembuktian yang sangat rumit khususnya bila 

mendakwakan pasal 1365 BW, yaitu harus bisa membuktikan adanya 

unsur kesalahan dan adanya unsur hubungan kausal. 

Sedangkan konsep dalam hukum perdata, penggugat yang 

diberikan beban pembuktian. Sementara dalam kasus lingkungan 

pencemaran, tentu secara ilmiah memiliki kemampuan yang lebih jika 

dibandingkan dengan penggugat yang berstatus sebagai korban. Maka 

dengan demikian secara materiil sungguh tidak layak jika penggugat 

kasus lingkungan diberikan beban pembuktian sebagaimana konsep 

yang ada dalam pasal 1865 BW/163 HIR atau pasal 283 R.Bg. 

Sulit diingkari salah satu dampak negatif yang tidak mudah 

dihindari dari dilakukannya pembangunan adalah perubahan 

lingkungan hidup yang mengarah ke pengrusakan kualitas sumber 
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daya air karena tercemar limbah cair, gagalnya upaya-upaya hukum 

yang bersifat non penal dalam bidang lingkungan hidup ini 

menyebabkan Majelis Umum PBB dalam resolusinya No.45/121 

Tahun 1990 telah memanfaatkan hukum pidana (penal) dengan 

menetapkan resolusi mengenai perlindungan lingkungan melalui 

hukum pidana. 

Penerapan sanksi pidana ini sebenarnya lebih ditujukan untuk 

menciptakan deterrent effect (penghalang/mempengaruhi), agar para 

pelanggar yang potensial tidak melakukan pelanggaran, dari pada 

untuk menjatuhkan pidana bagi mereka yang telah melakukannya. 

Hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan 

yang sangat tidak benar secara etis, tidak ada penegakan hukum pidana 

dalam hukum lingkungan kecuali beberapa perbuatan melanggar 

hukum yang mencolok (onrechtmatig) antara sanksi administrasi dan 

sanksi hukum pidana tidak dapat dipisahkan menurut “De Bunt” dalam 

bukunya Andi Hamzah dapat diperdebatkan karena tidak ada 

perbedaan yang mendasar antara sanksi hukum pidana dan sanksi 

hukum administratif. Di mana keduanya merupakan alat paksa untuk 

menegakkan hukum publik. 

Sebenarnya instrumen hukum pidana lebih ditekankan atau 

lebih dominan pada fungsi proaktifnya dari pada fungsi reaktif, 

melihat aspek kerugian yang besar sudah sepatutnya pengaktualisasian 

hukum pidana dalam fungsinya mempunyai asas-asas umum seperti 
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asas legalitas (principles of legality), yang di dalamnya terkandung 

asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam 

merumuskan peraturan dalam hukum pidana, khususnya sepanjang 

berkaitan dengan definition of crimes against the environment 

(melawan terhadap kejahatan lingkungan) dan sanksi yang perlu 

dijatuhkan agar pelaku mentaati normanya. 

Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala 

persyaratannya, dimana harus ada korban/kerugian yang jelas dan sifat 

enforceable (dapat dilaksanakan) dari perumusan tersebut dan dalam 

hukum pidana. Dalam praktek penegakan hukum lingkungan hidup, 

prosedur pidana memang tidak populer dan oleh sebab itu pasal-pasal 

yang memuat ancaman pidana praktis tidak difungsikan walaupun ada. 

Tidak digunakannya prosedur pidana tersebut terhadap pelanggar 

lingkungan hidup tersebut bukan berarti tidak ada pelanggaran 

ketentuan pidana lingkungan hidup. 

Pelanggaran hukum lingkungan hidup merupakan perbuatan 

yang dapat melanggar ketentuan hukum yaitu hukum administrasi, 

hukum perdata dan hukum pidana. Hukum lingkungan termasuk dalam 

cabang dari hukum administrasi, maka dari itu ketentuan pidana dalam 

hukum lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai hukum 

pidana khusus (hukum pidana di luar kodifikasi yang memuat 

ketentuan-ketetuan khusus, baik di bidang pidana materiil dan hukum 

pidana formil). 
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Kekhususannya adalah memuat ketentuan-ketentuan yang 

menyimpang sebagai pengecualian dari ketentuan umum dalam hukum 

pidana, materiil dan formil. Berdasarkan asas-asas penggunaan hukum, 

maka hukum pidana khusus diterapkan secara selektif. Penyelesaian 

pelanggaran undang-undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, 

yakni prosedur hukum administrasi perdata atau pidana. 

4.2.3 Langkah-Langkah Dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh 

Pemerintah yang Terkait Dengan Pengawasan Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan 

4.2.3.1 Strategi Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Limbah Cair 

Domestik 

Penegakan hukum terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat 

besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi 

UKL-UPL. 

Pasal-pasal yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa 

setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria  

wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. 

2) Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula 
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bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, 

wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 

3) Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan 

peraturan Menteri. 

Dalam pembagian amdal, UKL, UPL dan SPPL, pelaksanaannya 

berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan 

pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan 

untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya 

adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, 

maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Adapun usaha 

dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan 

melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai 

prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau 

kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan 

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 

Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah 

lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan 

dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme 
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penerbitan izin. Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan 

bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan 

upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: 

1) Usaha dan/atau kegiatan wajib membuat UKL-UPL SPPL batas amdal. 

2) Batas UKL-UPL 3 sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah 

milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain. 

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi 

dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha 

dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin 

wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. 

UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak 

melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan 

penolong. 

Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir 

atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha 

dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 

sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan. 

Langkah dan kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL Penapisan jenis 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL 

dilakukan dengan langkah berikut: 
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1) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak 

termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi 

amdal. 

2) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak 

termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup atau keputusan bupati/walikota sesuai 

kaidah penetapan wajib amdal; 

Catatan: Bupati/walikota atau Gubernur atas pertimbangan ilmiah 

dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib 

amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung dan serta 

tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam Peraturan 

Menteri. 

3) Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak 

berlokasi di kawasan lindung; 

Dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan lingkungan 

dan kerusakanya, masyarakat merupakan pihak yang menjadi faktor 

penting dalam sebuah penelitian dilapangan. Karena masyarakat juga 

merupakan pihak yang dapat menilai suatu unsur atau tindakan itu dapat 

dikatakan sebagai pencemaran atau kerusakan lingkungan yang di 

timbulkan oleh suatu kegiatan industri di sekitarnya. 



153 
 

Sampai sekarang ini, permasalahan kerusakan lingkungan teutama 

yang disebabkan oleh limbah cair domestik masih dalam taraf kerusakan 

ringan, sehingga penyelesaian permasalahan lingkungan masih sekitar 

tindakan teguran (baik lisan maupun tertulis) sampai adanya paksaan dari 

pemerintah terhadap para pelaku home industri sarung tenun ikat dan 

sanksi lebih beratnya adalah pencabutan izin lingkungan. 

4.2.3.2 Peran Serta Masyarakat 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai pelaksana 

kebijakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun 

pemerintah pusat. Kantor Lingkungan Hidup tidak dapat menjalankan 

kebijakan secara maksimal tanpan campur tangan masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Dengan adanya peran serta dari masyarakat yang pro aktif dan 

respon terhadap suatu tindak pelanggaran adanya kerusakan lingkungan, 

maka kinerja dan proses pengawasan oleh Kantor Lingkungan Hidup 

terhadap kegiatan industri yang berpotensi mengakibatkan adanya dampak 

kerusakan lingkungan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan. 

 

 

 

 

 

 



154 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan home industri sarung tenun 

ikat terhadap lingkungan adalah pengusaha/pelaku usaha home industri 

sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara melakukan pembuangan limbah 

cair sisa proses produksi yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pemalang, yaitu pengusaha/pelaku usaha home industri 

sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang wajib membuat Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal atau 

Pembuangan Air Limbah Komunal di kawasan home industri tersebut. 

PAL Komunal adalah aturan untuk tempat pembuangan limbah yang 

diperuntukan bagi kegiatan industri kecil tekstil diantaranya kegiatan 

usaha sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang. 

2) Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah 

selama ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum secara administrasi. 

Walaupun pelanggaran hukum lingkungan hidup merupakan perbuatan 
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yang dapat melanggar ketentuan hukum yaitu hukum administrasi, 

hukum perdata dan hukum pidana, namun hukum lingkungan termasuk 

dalam cabang dari hukum administrasi. Sejauh ini pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup yang 

seringkali ada dimasyarakat dilaksanakan melalui jalur administrasi, 

seperti adanya pemberian teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin 

lingkungan dan pencabutan izin lingkungan bagi pengusaha/pelaku usaha 

yang memilki izin lingkungan, dimana kegiatan usahanya mencemari 

lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan hidup. Sedangkan bagi 

pelaku usaha sarung tenun ikat yang belum memilki izin lingkungan akan 

dikenakan teguran lisan dan pembinaan dari pihak Kantor Lingkungan 

Hidup sebagai upaya awal terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan. 

3) Langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah yang terkait dengan pengawasan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan adalah dengan memberlakukan izin lingkungan pada setiap 

orang/badan yang akan melakukan kegiatan usaha yang berkenaan 

dengan aspek lingkungan hidup. Pemerintah merupakan pihak yang 

berperan penting terkait permasalahan lingkungan hidup, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah, sebagai pihak yang berperan penting 

terhadap kelestarian lingkungan memiliki aturan baik undang-undang 

maupun peraturan-peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait kegiatan 
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manusia dalam hal lingkungan hidup. Izin lingkungan yang dikeluarkan 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada para pelaku usaha 

yang akan melaksanakan kegiatan usaha, merupakan wujud pembinaan 

dan perhatian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup. 

Dikeluarkanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 

hidup (SPKPLH) oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini pihak Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kepada pendiri kegiatan industri 

berskala kecil, seperti home industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan 

Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang mengajukan izin 

tersebut merupakan wujud terlaksananya pembinaan dan perhatian 

pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pembuatan izin 

lingkungan tersebut termasuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah, 

sebagai upaya perlindungan dan pengawasan terhadap kerusahkan 

lingkungan hidup. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, peneliti mengambil 

beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan saran penelitian, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Sebagai upaya dini dari pemerintah daerah terkait kerusakan biota air 

akibat pencemaran limbah cair domestik yang dilakukan home industri 

sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang, 

perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah sebagai solusi awal 

permasalahan kerusakan lingkungan tersebut. Rusaknya biota air berarti 
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rusaknya salah satu sumber kehidupan warga masyarakat yaitu mata air 

yang berada di kawasan tersebut, yaitu air sumur warga. Diharapkan 

untuk waktu kedepan pemerintah setempat mengadakan program 

pengadaan air bersih, untuk warga masyarakat kurang mampu dikawasan 

pencemaran limbah industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara 

Kec.Taman Kab.Pemalang, dari pihak pemerintah daerah sebagai 

alternatif sementara untuk warga masyarakat dimana sumber mata air/air 

sumurnya tercemari limbah cair domestic, dari home industri sarung 

tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang. 

2) Program pembuatan Pengolahan Air Limbah (PAL) Komunal sampai 

sekarang belum terlaksana oleh para pelaku usaha home industri sarung 

tenun ikat Desa Wanarejan Utara, karena perlu biaya yang sangat besar. 

Pemerintah Daerah bukan hanya mengatur dan memberikan sangki bagi 

setiap pelanggar kerusakan lingkungan, tetapi harus memberikan solusi 

permasalahan kerusakan lingkungan diantaranya pemberian hibah dana 

guna pembuatan PAL Komunal, sebagai solusi permasalah biaya yang 

memberatkan pengusaha kecil Home industri sarung tenun ikat Desa 

Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang. 

3) Bagi pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan belum dapat dikatakan 

sudah merata di Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang. Hal 

ini menunjukan kinerja pemerintah belum terlaksana secara maksimal. 

Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib mengevaluasi berkaitan dengan 

izin lingkungan. Permasalahan yang menjadikan pelaku home industri 
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sarung tenun ikat di Desa Wanarejan Utara belum merata dalam memiliki 

izin lingkungan, sosialisasi pembinaan pembuatan izin lingkungan dan 

mahalnya biaya pengurusan izin lingkungan harus secepatnya 

diprioritaskan oleh pemerintah daerah setempat. 
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Wawancara dengan Narasumber dari pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pemalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tampak depan Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Pemalang 
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Salah satu home industri sarung tenun ikt Desa Wanarejan Utara Kec.Taman 

Kab.Pemalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktifitas home industri sarung tenun ikat Desa Wanarejan Utara Kec.Taman 

Kab.Pemalang 
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Tempat proses pewarnaan benang tekstil home industri sarung tenun ikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluran pembuangan limbah cair sisa pewarnaan benang tekstil (limbah cair 

domestik) / saluran air rumah tangga 
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Benang tekstil sebelum dilakukan proses pewarnaan tekstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benang tekstil setelah dilakukan proses pewarnaan tekstil 


