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ABSTRACT

THE ROLE OF ENVIROMENTAL AGENCY TOWARD WATER
QUALITY MANAGEMENT AND WATER POLLUTION CONTROL IN

METRO CITY

In the environment, the human have big role, many activities that cause damage
or environmental pollution, especially water. In the Metro City there is still a lot
of environmental damage, especially abaout water accordingto the local
Regulation of  Metro City of Number 1 of 2013about water Quality Management
and Water Pollution Control, in that regional municipality the Metro City
Enviromental Agency has a role in managing water and control water Pollution
in Metro City

The Problem in This Research in how the Metro City Envinromental Agencyin
managing water quality and controling water polution, and that are the factors
that inhibit Metro City Environmental agency in implementing its role in water
management and controlling water pollution in metro city

The Approach in this research is using juridical normative and juridical empirical
approach, Method in this research is using library research and field note the data
analysis method uses qualitive deskriptive

From the results of research and discussion shows that the Role of the
Environment Office of the metro City in managing water and controlling water
pollution in Metro City is to run a program that has been in accordance with the
Regional Regulation of Metro City No. 1 of 2013 on the Management of Water
Quality and Control of Water Pollution, namely: Resource Conservation Efforts
in Metro City, Handling Flood Problems, Socializing the technology of easy and
cheap water resources conservation such as biopori and absorption wells,
Conducting cooperation with watershed maintenance group (DAS) in the form of
tree planting along the river, Pollution Control Water and Control of hazardous
waste (B3). Subsequent obstacles from the Metro City Environmental Office are
the lack of experts, unaccredited laboratories, the lack of knowledge of the metro
community about waste disposal and the lack of waste management sites in each
place of business

Keywords : Water management, Water contamination, Environment
Agency
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda,

daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang

membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk

membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lain. Munculnya kasus- kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah,

tidak dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan

implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu

menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia

di anggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa

melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang

merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan

dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan

sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis

global yang serius.1

1Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis, (Bandar
Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011) hlm 1
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Lajunya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan

kebutuhan pangan dan papan menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia karena antara manusia dan lingkungan

terdapat hubungan timbal balik yang penting untuk saling memenuhi

kebutuhannya, antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal

balik.

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi

oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak

dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi

bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu.

Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi

menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.2

Di dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) yang diundangkan pada 3

Oktober 2009 dan di nyatakan berlaku sejak diundangkan. Di dalam Undang –

undang No. 32 Tahun 2009 ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi

penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata

“pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus

perlindungan lingkungan. Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota

Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang

pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

2 Abdul Rauf, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN terhadap stakeholder
(Jakarta, Surya Citra, 2001) hlm 2
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Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH-2009, Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini

memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas di bandingkan dengan dua Undang –

undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek

pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPLH-2009 meliputi

aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan

penegakan hukum.3

Lingkungan pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup

dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi

kesatuan ruang yang meliputi semua SDA baik hayati maupun non hayati, sumber

daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Pengertian tersebut memberikan makna bahwa pendekatan yang di gunakan telah

bergeser dari cara pandang antroposentrisme atau biosentrisme ke arah cara

pandang yang lebih holistik ekologis.

3Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan,
(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm 79
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Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dibarengi dengan

perubahan peradaban yang begitu cepat serta peningkatan kebutuahan manusia

yang begitu beragam maka sumberdaya alam akan menjadi berkurang akibat

upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satu sumber yang sangat diperlukan

makhluk hidup adalah air. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa air karena

sebagian besar tubuh manusia adalah air.4

Menurut Pasal 13 Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang

mengatakan :

Air, sumber – sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi

serta diamankan, di pertahankan dan di jaga kelestariannya, supaya dapat

memenuhi fungsinya

Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia kita harus senantiasa menjaga

sumber daya air agar tetap mengahasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita.

Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan cara pengelolaan air yang

baik agar sumber daya air tersebut kita manfaatkan secara maksimal. 5

Di Kota Metro kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung

resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi

dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya

masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya

pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan

4Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, (Jakarta, Raja Grafindo, 2012), hlm 105
5 Mulyanto, Ilmu Lingkungan. (Yogyakarta,Graha Ilmu, 2007) hlm1
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agar di taatinya ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan

hidup.

Salah satu permasalah di Kota Metro yaitu sampah rumah tangga dan kualitas air,

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Metro masih menghadapi masalah

terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terutama masalah

pengelolahan kualitas dan pencemaran air.

Kota Metro menghadapi masalah terkait dengan pengelolaan kualitas air dan

pencemaran lingkungan hidup. Beberapa contoh nyata yang terjadi di Kota Metro

adalah masih banyaknya pelaku - pelaku kegiatan industri dan kegiatan rumah

tangga yang masih berpotensi untuk melakukan pencemaran air, seperti salah satu

saluran air di daerah Ganjar Asri Metro Barat terdapat limbah bekas kegiatan

rumah tangga dan sampah plastik yang di buang sembarangan.

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya masalah pencemaran di Kota Metro

ini adalah belum terbangunnya instalasi pengelolaan sampah dan limbah di

masing-masing tempat tersebut. Selain itu, masalah juga terjadi di masyarakat

umum, banyaknya aktifitas masyarakat seperti mandi dan buang air besar dengan

permasalahan tersebut air ledeng menjadi tercemar.6

Kota Metro merupakan salah satu pusat kota perdagangan di Lampung yang

cukup potensial. Selain berdampak positif seperti dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perdaganganyang semakin meningkat

beresiko juga dapat memberikan tekanan terhadap kelestarian dan fungsi

6 Study Lapangan Tanggal 20 Mei 2017 di Kota Metro
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lingkungan seperti menurunnya kualitas air akibat pencemaran air limbah bekas

seperti sampah dan lainnya.

Pembangunan di Kota Metro yang secara terus menerus memanfaatkan sumber

daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik

dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya

alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat

dan beragam. Dipihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan

daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali pencemaran lingkungan

di Kota Metro, meskipun produk yang dihasilkan bagi masyarakat, namun akses

yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu industri rumah

tangga yang pengelolaan limbahnya masih kurang baik, sehingga dapat

mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan kelangsungan

hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara pembuangan limbah yang

masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar.

Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet,

dan tanah menjadi tidak subur. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat

setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau

yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah, dan rusaknya ekosistem.

Meskipun Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro

No 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan kualitas air dan pencemaran air di Kota
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Metro dengan berpedoman UUPPLH namun masih tetap terjadi pencemaran

lingkungan di Kota Metro Berdasarkan uraian dan study lapangan tersebut, maka

penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Kualitas Air Dan

Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang maka

permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam menjaga

kualitas air dan pengendalian pencemaran air ?

2. Apa sajakah yang menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

dalam melaksanakan perannya yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian

pencemaran air di Kota Metro ?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Lingkungan, dengan

kajian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kualitas air

dan pengendalian pencemaran air yang berlokasi di Kota Metro dan akan

melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dalam menjaga

kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Dinas Lingkungan Hidup

Kota Metro dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di

bidang keilmuan Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan dan Hukum

Sumber Daya Alam. yakni tentang pengelolaan kualitas dan pencemaran air.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana

mengelola kualitas air dan pencegahan pencemaran lingkungan

b. Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaaat untuk masyarat

umum tentang lingkungan hidup terutama air dan cara pengelolaannya

khususnya bagi masyarakat yang belum mengerti tentang dampak

pencemaran lingkungan.
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c. Untuk Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro : Penelitian ini di

harapkan dapat membantu dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan

tugas khususnya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian

pencemaran air.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang

berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah

ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif

dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dalam

mengelola lingkungan di Kota Metro.1

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan

dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup

Kota Metro sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam

Mengelola Lingkungan Hidup di Kota Metro

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh

seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang

1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 71
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dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan

hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan

tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang

menempati suatu posisi di dalam status sosial, Peran meliputi norma-norma yang

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai

perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka
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orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan

pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang

pengertian peran.2

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu

sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang

terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan

hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Dinas

Lingkungan Hidup, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu,

melainkan merupakan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup.

2.2 Lingkungan Hidup

2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan

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

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup pada

prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang

lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup  hampir mencakup semua unsur

ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup

termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang

sangat menentukan.3

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,( Jakarta, UI Pres, 2010) hlm 125
3 Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya,(Jakarta, Surya Kencana, 1998) hlm 3
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Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan

dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang

diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa

lingkungan  hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek

dan bukan sebagai subyek.4

Jenis lingkungan ada empat macam yaitu :

1. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya

kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak

dan sebagainya.

2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis

berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga

disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi

pertumbuhan dan sebagainya.

3. Lingkungan sosial, Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :

a) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil :

peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung  dan lain-lain.

b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan

interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik

dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber

organik.

4 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta, Sinar grafika, 2009) hlm 1
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c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin

manusia seperti sikap, pandagan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat

melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa

lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa.5

2.2.2 Penegakan Hukum Tentang Lingkungan Hidup

Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup

diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan

hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tiga penegakan hukum itu adalah :

1. Penegakan hukum administrasi

2. Penegakan hukum pidana

3. Penegakan hukum perdata.

Berikut ini adalah penjelasan dari 3 penegakan hukum yaitu :

A. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi melalui 2 cara yaitu cara pengawasan dan sanksi

administrasi. Pengawasan jika kita lihat dalam Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009

yaitu pengawasan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Peran pengawasan pemerintah dalam Pasal 71 UU No 32 Tahun 2009 disebutkan

dilakukan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati.

5 NHT Siahaan, Hukum Lingkungan (Jakarta, Pancuran Alam, 2009) hlm 3
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Dalam Pasal 71 angka 2 UU No 32 tahun 2009 Menyebutkan peran itu dapat

didelegasikan kepada pejabat berwenang. Adapun peran pejabat yang diberi

wewenang itu adalah :

1. Melakukan pemantauan

2. Meminta keterangan

3. Membuat salinan dari dokumen

4. Membuat catatan yang diperlukan

5. Memasuki tempat tertentu

6. Memotret

7. Membuat rekaman audio visual

8. Mengambil sampel

9. Memeriksa peralatan

10. Memeriksa instalasi

11. Menghentikan pelanggaran tertentu

Sedang peran masyarakat menurut Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 tentang Peran

masyarakat adalah :

a) Pengawasan sosial

b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan

c) Penyampaian informasi dan laporan.

Sedangkan sanksi administrasi menurut PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan yaitu Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dapat

memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
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Sanksi yang diberikan menurut Pasal 71 PP No 27 Tahun 2012 Tentang izin

lingkungan adalah :

1) Teguran tertulis

2) Paksaan pemerintah

3) Pembekuan izin lingkungan

4) Pencabutan izin lingkungan

B. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan

adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan dalam regulasi, ada perbuatan yang dapat

dipidana oleh  aparat penegak hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan

yang diatur dalam UUPPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi

dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketentuan yang dimaksud adalah :

1. Ketentuan tentang baku mutu

2. Ketentuan tentang rekayasa genetika

3. Ketentuan tentang Limbah

4. Ketentuan tentang Lahan

5. Ketentuan tentang Izin Lingkungan

6. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup
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C. Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Class Action atau Gugatan Masyarakat

2. Hak Gugat Organisasi

3. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah

Class Action atau gugatan masyarakat dalam diatur dalam Pasal 90 UU No 32

Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk

kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila

mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar

hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hak gugat Organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 UU No 32 Tahun 2009, hak

ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan

gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya

tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan

hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
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1. Berbentuk badan Hukum

2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan

untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling

singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH, Instansi pemerintah dan

pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup

berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha

atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

2.3 Pencemaran Lingkungan

2.3.1 Pengertian pencemaran Lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengertian perusakan

lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UU No 32 Tahun

2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak

langsung terhadap sifat-sifat fisik lingkungan sehingga melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup.

Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar

bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:
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a) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya,

energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya atau lingkungan

tertentu

b) Karenanya menghalang atau menggangu ke dalam sumber daya atau

lingkungan tersebut.

Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaaan yang terjadi karena

perubahaan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak

menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan

tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda- benda asing (seperti sampah

kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai

akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi

seperti semula

Selain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan)

seperti disebutkan di atas, di tambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran

tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang

langsung dan ada yang tidak  langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa

tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis

yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat

dikotori oleh minyak  bumi. Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan

tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan

dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu
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dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-

zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara6

2.3.2 Macam-macam Pencemaran Lingkungan

A. Pencemaran Udara

1. CO2 - Karbon dioksida berasal dari pabrik, mesin-mesin yang

menggunakan bahan bakar fosil ( batubara dan minyak bumi ), juga dari

mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatnya kadar

CO2 di udara jika tidak segera diubah menjadi oksigen akan mengakibatkan

efek rumah kaca.

2. CO (Karbon Monoksida) - Proses pembakaran dimesin yang tidak

sempurna, akan menghasilkan gas CO. Jika mesin mobil dihidupkan di

dalam garasi tertutup, orang yang ada digarasi dapat meninggal akibat

menghirup gas CO. Menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil dalam

keadaan tertutup juga berbahaya. Bocoran gas CO dari knalpot dapat masuk

ke dalam mobil, sehingga bisa menyebabkan kematian.

3. CFC (Khloro Fluoro Karbon) - Gas CFC digunakan sebagai gas

pengembang karena tidak bereaksi, tidak berbau, dan tidak berasa. CFC

banyak digunakan untuk mengembangkan busa (busa kursi), untuk AC

(Freon), pendingin pada lemari es, dan hairspray. CFC akan menyebabkan

lubang ozon di atmosfer.

4. SO dan SO2 - Gas belerang oksida (SO,SO2) di udara dihasilkan oleh

pembakaran fosil (minyak, batubara). Gas tersebut dapat bereaksi dengan

gas nitrogen oksida dan air hujan, yang menyebabkan air hujan menjadi

6 Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan,(Jakarta,Refika Aditama,2009) hlm 67
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asam, yang disebut hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tumbuhan dan

hewan-hewan tanah mati, produksi pertanian merosot, besi dan logam

mudah berkarat, bangunan-bangunan kuno, seperti candi menjadi cepat aus

dan rusak, demikian pula bangunan gedung dan jembatan.

B. Pencemaran Air

1. Limbah Pertanian.

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik.

Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian

dimakan hewan atau manusia, orang yang memakannya akan mati. Untuk

mencegahnya, upaya kan memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus

membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradable (dapat terurai secara

biologi) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang

sisa obat ke sungai. Pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan

lingkungan air (eutrofikasi), karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air

tumbuh subur (blooming). Hal ini akan mengganggu ekosistem air, mematikan

ikan dan organisme dalam air, karena oksigen dan sinar matahari yang diperlukan

organisme dalam air terhalang dan tidak dapat masuk ke dalam air, sehingga kadar

oksigen dan sinar matahari berkurang.

2. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga berupa berbagai bahan organik (contoh sisa sayur, ikan,

nasi, minyak, lemak, air buangan manusia), atau bahan anorganik misalnya

plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah yang

tertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Pencemar lain bisa
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berupa pencemar biologi seperti bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Bahan organik

yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan, akibatnya

kadar oksigen dalam air turun drastis sehingga biota air akan mati. Jika

pencemaran bahan organik meningkat, akan ditemukan cacing Tubifex berwarna

kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator)

parahnya limbah organik dari limbah pemukiman.

3. Limbah Industri

Limbah industri berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik

yang berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau

busuk, dan polutan berupa cairan panas. Kebocoran tanker minyak dapat

menyebabkan minyak menggenangi lautan sampai jarak ratusan kilometer.

Tumpahan minyak mengancam kehidupan ikan, terumbu karang, burung laut, dan

organisme laut lainnya untuk mengatasinya, genangan minyak dibatasi dengan

pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian ditaburi dengan zat yang dapat

menguraikan minyak.

4. Penangkapan Ikan Menggunakan racun

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari

tumbuhan), potas (racun kimia), atau aliran listrk untuk menangkap ikan.

Akibatnya, yang mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota air

lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain :
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a) Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan

oksigen.

b) Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi).

c) Pendangkalan dasar perairan.

d) Punahnya biota air, misal ikan, yuyu, udang, dan serangga air.

e) Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.

f) Menjalarnya wabah muntaber.

C. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah disebabkan oleh Sampah organik dan anorganik yang berasal

dari limbah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, peternakan, dan

sebagainya.

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain :

1. Terganggunya kehidupan organisme (terutama mikro organisme dalam tanah).

2. Berubahnya sifat kimia atau sifat fisika tanah sehingga tidak baik untuk

pertumbuhan tanaman, dan

3. Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi

Menurut macam bahan pencemarnya, pencemaran dibedakan menjadi berikut ini :

a) Pencemaran kimia: CO2, logam berat (Hg, Pb, As, Cd, Cr, Ni), bahan

radioaktif, pestisida, detergen, minyak, pupuk anorganik.

b) Pencemaran biologi: mikroorganisme seperti Escherichia coli, Entamoeba coli,

Salmonella hyposa.

c) Pencemaran fisik: logam, kaleng, botol, kaca, plastik, karet.
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d) Pencemaran suara : kebisingan ( menyebabkan sulit tidur, tuli, gangguan

kejiwaan, penyakit jantung, dan stress). 7

2.3.3 Dampak pencemaran lingkungan

1. Punahnya Spesies

Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami

keracunan, kemudian mati. Berbagai species hewan memiliki kekebalan yang

tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan

hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi

sehingga kebal terhadap bahan pencemar, ada pula yang tidak. Meskipun hewan

beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila

batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati.

2. Kesuburan Tanah Berkurang

Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah. Hal ini menyebabkan

kesuburan tanah menurun. Penggunaan pupuk terus-menerus dapat

mengakibatkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan

tanah. Untuk mengatasinya,

Hendaknya dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau dengan kompos,

sistem penanaman berselang-seling (tumpang sari), serta rotasi tanaman. Rotasi

tanaman artinya menanam tanaman yang berbeda secara bergantian di lahan yang

sama.

7 Arie Herlambang, Teknologi Pengolahan Limbah Cair (Jakarta, PT.Intermasa, 1987) hlm 48
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3. Keracunan dan Penyakit

Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat

mengalami keracunan. Akibat keracunan, orang dapat mengalami kerusakan hati,

ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, menyebabkan cacat pada

keturunannya bahkan meninggal dunia.

4. Pemekatan Hayati

Bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring

makanan. Bahan beracun yang dibuang ke perairan dapat meresap ke dalam tubuh

alga. Selanjutnya, alga tersebut tersebut dimakan oleh udang kecil Udang kecil

dimakan oleh ikan. Jika ikan ini ditangkap manusia kemudian dimakan, bahan

pencemar akan masuk ke dalam tubuh manusia. Proses peningkatan kadar bahan

pencemar melewati tubuh makhluk hidup dikenal sebagai pemekatan hayati

(dalam bahasa inggris dikenal sebagai biomagnification).

5. Terbentuk Lubang Ozon

Terbentuknya lubang ozon merupakan salah satu permasalahan global. Hal ini

disebabkan bahan pencemar dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat

lain. Gas CFC, misalnya dari Freon dan spray, yang membumbung tinggi dapat

mencapai stratosfer. Di stratosfer terdapat lapisan gas ozon (O3). Lapisan ozon ini

merupakan pelindung (tameng) bumi dari cahaya ultraviolet. Jika gas CFC

mencapai lapisan ozon, akan terjadi reaksi antara CFC dan ozon, sehingga lapisan

ozon tersebut berlubang.
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6. Efek Rumah Kaca

Permasalahan global lainnya ialah efek rumah kaca. Gas CO2 yang dihasilkan

dari proses pembakaran meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Akibatnya, bumi

diselimuti gas dan debu-debu pencemar. Kandungan gas CO2 semakin tinggi

karena banyak hutan ditebang, sehingga tidak dapat menyerap CO2.8

2.4 Perlindungan dan Pengelolaann Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan

penegakan hukum.

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai Perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan,

kerusakan dan    pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang

mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan

dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan

dan pengelolaan lingkungan lainnya. Menurut Pasal 2 UUPPLH, perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

8 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan
Hidup, (Bandung, Refika Aditama, 2009)
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1. Tanggung jawab negara

a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan mafaat

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan  mutu  hidup  rakyat,  baik

generasi masa kini maupun generasi masa depan.

b) Negara  menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat.

c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam

yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Kelestarian dan keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian   daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Kelestarian dan keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti

kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan sert pelestarian ekosistem.

4. Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup dilakukan dengan memadukan

berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

5. Manfaat

Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan

potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untk peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
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6. Kehati-hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk

menunda langkah- langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi,

maupun lintas gender.

8. Ekoregion

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan

karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat

setempat, dan kearifan lokal.

9. Keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya

terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan

sumber daya  alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber

daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara

keseluruhan membentuk ekosistem.
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10. Pencemar membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan  kegiatan nya menimbulkan

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya

pemulihan lingkungan.

11. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kearifan lokal

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan

nalai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Tata kelola pemerintah yang baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi,

transparasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Otonomi daerah

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.9

9 B Chandra, Pengantar kesehatan Lingkungan (Jakarta,Sinar Harapan,2007) hlm 89
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Perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya

mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab

Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum

dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang- Undang No 32

Tahun 2009, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan,

dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan,

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya

Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan

Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan

Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup. Kendala-kendala

yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup anatara

lain:

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

b) Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)

c) Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan

d) Lemahnya penegakan hukum lingkungan

e) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup10

10 Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indoneia (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012)
hlm 61
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2.5 Sumber Daya Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat

penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan

kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama

pembangunan. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting

bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan

kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas

air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap

dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk

menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya

pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan

atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas

maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.

Upaya pengendalian pencemaran air merupakan wewenang Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten yang diatur dalam PP No. 82 Tahun

2001, adapun wewenang dalam pengendalian pencemaran air adalah:

1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran

2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar

3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah



32

4. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air

5. Memantau kualitas air pada sumber air

6. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Mutu air adalah suatu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan

parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4

(empat) kelas :

a) Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air

minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut

b) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau

sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk

mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu

air yang sama dengan kegunaan tersebut

c) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan

lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

d) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang

sama dengan kegunaan tersebut.

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau

komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya di dalam air. Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi
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cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan

membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan disebut status mutu air.

Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :

1) Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;

2) Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi

dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi

sesuai dengan peruntukannya. Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk

menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi

cemar disebut daya tampung beban pencemaran. Air limbah adalah sisa dari suatu

hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan baku mutu air

limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang

atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

Pencemaran air dapat menyebabkan perubahan keadaan di suatu tempat

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas

manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus

kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi.

Meskipun dunia penuh dengan air, hanya tiga persen itu minum. Termasuk dalam

sumber 3% air minum adalah sungai, musim semi, sungai, danau, dan air terjun

yang terus menerus terancam dan terkontaminasi oleh berbagai faktor yang

menyebabkan pencemaran air. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi,
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badai, gempa bumi dll juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap

kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran.11

2.6 Kualitas air dan Pencemara air

2.6.1 Pengertian Kualitas Air

Kualitas adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu

dari berbagai sumber air. Kreteria mutu air merupakan suatu dasar baku mengenai

sayaratat kualitas air yang dapat dimanfaatkan. Baku mutu air adalah suatu

peraturan yang disiapkan oleh suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan.

kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air

tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji

kenampakan (bau dan warna). Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan

air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk

menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya.

A. Standar Kualitas Air

Standart Kualitas Air adalah Karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk

pemanfaatan tertentu dari sumber – sumber air. Dengan adanya standar kualitas

air, orang dapat mengukur kualitas dari berbagai macam air. Setiap jenis air dapat

diukur konsentrasi kandungan unsur yang tercantum didalam standar kualitas,

dengan demikian dapat diketahui syarat kualitasnya, dengan kata lain standard

kualitas dapat digunakan sebagai tolak ukur.

11 Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, (Bandung,
Alumni, 1996) hlm 9



35

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Air

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang persyaratan kualitas

air menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan

sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air

minum maupun air baku, antara lain harus memenuhi persyaratan secara fisik,

tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta tidak berwarna. Adapun sifat-sifat air

secara fisik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut:

a) Suhu : Temperatur air akan mempengaruhi penerimaan masyarakat akan air

tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam pengolahannya

terutama apabila temperatur sangat tinggi. Temperatur yang diinginkan adalah

kurang lebih 3ºC suhu udara disekitarnya yang dapat memberikan rasa segar,

tetapi iklim setempat atau jenis dari sumber- sumber air akan mempengaruhi

temperatur air. Disamping itu, temperatur pada air mempengaruhi secara

langsung toksisitas.

b) Bau dan Rasa : Bau dan rasa biasanya terjadi secara bersamaan dan biasanya

disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe tertentu

organism mikroskopik, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti

phenol. Bahan–bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai

sumber. Intensitas bau dan rasa dapat meningkat bila terdapat klorinasi. Karena

pengukuran bau dan rasa ini tergantung pada reaksi individu maka hasil yang

dilaporkan tidak mutlak. Untuk standard air minum dan air bersih diharapkan

air tidak berbau dan tidak berasa.

c) Kekeruhan Air : Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu

banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa
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yang berlumpur dan kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini

meliputi tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-

partikel kecil yang tersuspensi. Kekeruhan pada air merupakan satu hal yang

harus dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa

kekeruhan tersebut akan mengurangi segi estetika, menyulitkan dalam usaha

penyaringan, dan akan mengurangi efektivitas usaha desinfeksi.

d) Warna: Warna di dalam air terbagi dua, yakni warna semu (apparent color)

adalah warna yang disebabkan oleh partikel-partikel penyebab kekeruhan,

partikel halus besi, mangan, partikelpartikel mikroorganisme, warna industri,

dan lain-lain. Yang kedua adalah warna sejati (true color) adalah warna yang

berasal dari penguraian zat organik alami, yakni humus, lignin, tanin dan asam

organik lainnya. Penghilangan warna secara teknik dapat dilakukan dengan

berbagai cara. Diantaranya: koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, oksidasi,

reduksi, bioremoval, terapan elektro, dsb. Tingkat zat warna air dapat

diketahui melalui pemeriksaan laboratorium dengan metode fotometrik.

e) Zat Padat Terlarut (TDS) dan Residu Tersuspensi (TSS) Muatan padatan

terlarut adalah seluruh kandungan partikel baik berupa bahan organik maupun

anorganik yang telarut dalam air. Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada

perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan dapat

meningkatkan kekeruhan selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya

matahari ke kolom air dan akhirnya akan berpengaruh terhadap proses

fotosíntesis di perairan. Perbedaan pokok antara kedua kelompok zat ini

ditentukan melalui ukuran atau diameter partikel-partikelnya.



37

2.6.2 Pengertian Pencemaran Air

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi memunculkan berbagai mesin

pengolahan yang lebih efektif dan efisien dalam memproduksi barang dan jasa

namun kabar buruknya dari sektor tersebut adalah limbah dan polusi yang

dihasilkannya. Pencemaran air merupakan keadaan dimana adanya berbagai zat

asing yang masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak atau bahan tersebut lebih

dikenal sebagai polutan.

Sebuah benda dapat dikatakan sebagai polutan jika memiliki kadar yang sudah

melampaui batas, dan berada di tempat serta waktu yang tidak tepat. jenis-jenis

polutan ini dapat berupa debu, bahan kimia, paparan radiasi dan lainnya. polutan

yang terdapat di dalam lingkungan tertentu ini mampu merusak lingkungan

tersebut tergantung pada seberapa besar kadar polutan di dalamnya dan makhluk

hidup yang dipengaruhinya. Semakin banyak jumlah polutan maka semakin rusak

sebuah lingkungan yang terkena begitu pula sebaliknya.

Pencemaran air terjadi jika ada polutan yang masuk ke dalam air seperti zat kimia,

energi dan unsur lainnya sehingga merubah bentuk asli dari air menjadi berubah

warna dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Adapun beberapa zat kimia yang

bisa mencemari air diantaranya adalah zat fosfat yang berasal dari deterjen yang

digunakan untuk mencuci baju, kebocoran bahan bakar minyak dari kapal atau

tangki yang tumpah, logam berat hasil buangan dari pabrik, limbah organic dari

sampah rumah tangga dan juga kotoran hewan.
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A. Sumber Pencemaran Air

Ada berbagai jenis sumber pencemaran air diantaranya seperti sampah yang

berasal dari masyarakat baik itu dari limbah rumah tangga maupun dari limbah

pertanian dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Saat ini tercatat ada

beberapa jenis polutan yang mampu membuat pencemaran air diantaranya adalah

sumber bahan yang mengandung bibit penyakit, limbah yang membutuhkan

oksigen tinggi serta waktu yang lama untuk terurai, bahan yang tidak sedimen

serta bahan yang mengandung radioaktif panas tinggi. semua bahan tersebut

memiliki dampak yang tidak baik dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Berikut ini adalah beberapa sumber pencemaran air:

1. Limbah industri biasanya dari pabrik

2. Limbah pertanian

3. Limbah rumah tangga

Mengapa berbagai sumber pencemaran air ini berbahaya? Hal ini disebabkan

ketika ada berbagai polutan atau limbah yang masuk ke dalam air maka bakteri

pembusuk harus bekerja lebih keras dan membutuhkan oksigen lebih banyak

sehingga kandungan oksigen di dalam air dapat berkurang drastis dan membuat

makhluk hidup di sekitarnya menjadi kekurangan oksigen dan bisa menimbulkan

berbagai jenis penyakit serta berujung pada kematian. Selain dampak tersebut jika

berbagai limbah terus dibuang ke dalam air maka bisa menyumbat aliran air itu

sendiri sehingga dapat menjadi penyebab banjir pada musim hujan berikut ini

adalah jenis pencemaran air :
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1. Pencemaran Mikroorganisme Air

Bukan hanya limbah yang dapat dilihat oleh kasat mata saja yang mampu

mencemari air namun juga beberapa mikoorganisme yang tidak kasat mata.

Beberapa mikroorganisme seperti virus, bakteri, kuman, protozoa dan parasit

kerap kali juga mampu membuat pencemaran pada air. Berbagai mikroorganisme

tersebut terdapat di dalam air sebagai hasil dari buangan limbah padat lainnya

seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah rumah sakit, limbah

industri dan limbah lainnya. adanya berbagai kuman di dalam air ini sangat

berbahaya bagi orang yang menggunakan air tersebut karena sangat rawan

menyebabkan berbagai jenis penyakit. Adapun berbagai jenis penyakit yang

disebabkan oleh pencemaran air tersebut diantaranya adalah tifus, kolera dan juga

disentri.

2. Pencemaran dari Bahan Arnorganik Nutrisi Tanaman

Saat ini para pelaku pertanian sudah banyak menggunakan pupuk berbahan kimia

sebagai pengusir hama dan penyubur tanaman. Hal ini sudah dilakukan sejak lama

dan oleh banyak petani. Memang penggunaan pupuk kimia ini mampu

meningkatkan jumlah hasil panen dari pertanian tersebut namun disisi lain ada

dampak negatifnya yaitu dapat mencemari air di sungai, danau hingga laut dengan

menggunakan zat fosfat yang ada di dalam pupuk tersebut.

Hal ini jika dilakukan secara terus-menerus maka akan semakin banyak pihak

yang mengalami kerugian terutama bagi mereka yang tidak mengerti asal-usul

dari pencemaran tersebut. Oleh karena itu sebaiknya anda untuk
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mempertimbangkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida supaya lebih bijak

lagi.

3. Pencemar Bahan Kimia Anorganik

Adanya berbagai baha kimia organic di dalam air dapat membuat rasa dari air

tersebut berubah dan sangat disarankan untuk tidak dikonsumsi. Bahan kimia

anorganik tersebut misalnya saja logam, garam dan asam. Biasanya ikan yang

berada pada air yang mengandung zat tersebut akan mati dan bukan hanya ikan

saja namun juga mandeknya pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuhan yang

dilalui oleh air tersebut. Ini tentunya tidak baik bagi kelangsungan kehidupan kita.

4. Pencemar Bahan Kimia Organik

Bahan kimia organic yang sering digunakan oleh banyak orang misalnya saja

deterjen, minyak, pestisida, larutan pembersih dan pestisida jika terlarut dalam air

juga bisa menyebabkan kematian pada ikan yang hidup di air tersebut. Setidaknya

terdapat sekitar 700 jenis bahan kimia organik yang terdapat di dalam permukaan

air dan jika terus dikonsumsi tanpa ada pemasakan yang benar akan menimbulkan

berbagai jenis penyakit misalnya saja ginjal, berbagai jenis kanker dan juga

menyebabkan cacat pada kelahiran.

B. Komponen Pencemaran Air

Komponen pencemaran air sangat berpengaruh mengenai seberapa besar suatu

wilayah mengalami pencemaran air. Adanya berbagai kegiatan pembuangan

limbah yang dilakukan oleh banyak pihak baik itu limbah rumah tangga, limbah

industri dan juga sampah dari masyarakat lainnya yang menimbulkan berbagai
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potensi berbahaya bagi lingkungan. komponen pencemaran air ini tergolong

menjadi berikut ini:

1. Limbah Zat Kimia

Limbah zat kimia banyak yang menghasilkan limbah berupa zat kimia yang

sangat berbahaya bagi lingkungan air itu sendiri seperti sungai, danau dan laut

serta pihak yang menggunakan air dari tempat tersebut. Limbah zat kimia yang

mampu menjadi polutan sebagai penyebab dari pencemaran air dapat digolongkan

menjadi berikut ini:

a) Insektisida : Bahan kimia yang ini masih sangat banyak digunakan karena

fungsinya sebagai pembasmi serangga yang biasanya menjadi hama pada

pertanian. Apabila penggunaan dari insektisida ini berlebihan dari ambang

batas maka dapat membahayakan ekosistem air dan kehidupan yang ada

disekitarnya.

b) Pembersih zat kimia : Yang termasuk ke dalam pembersih ini sangat banyak

ditemukan bahkan digunakan oleh banyak orang misalnya saja shampoo,

detergen serta bahan pembersih lainnya. tanda yang bisa dilihat pada air

apakah mengalami pencemaran yang disebabkan oleh zat pembersih ini

adalah jika muncul buih pada permukaan air yang cukup banyak sehingga

mengindikasikan bahwa air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

c) Larutan Penyamak Kulit : Biasanya akan menggunakan senyawa krom

untuk kegiatan usahanya. Jika senyawa krom ini dibuang sembarangan ke

dalam air maka hal ini dapat membuat peningkatan jumlah ion di dalam air

tersebut. Untuk mencegah hal ini terjadi sangat diharuskan bagi industri
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penyamakan kulit untuk memiliki sistme instalasi pengolahan limbah yang

mumpuni dan standar supaya bisa mengolah sisa larutan senyawa berbahaya

tersebut supaya saat masuk ke dalam air sudah dalam keadaan yang tidak

berbahaya.

d) Zat Warna Kimia : biasanya digunakan untuk mewarnai kain dan lainnya ini

juga memiliki dampak yang berbahaya jika langsung dibuang ke dalam air.

2. Limbah Padat

Limbah padat yang dimaksud di sini adalah limbah yang mengarah pada hasil

pengolahan IPAL yang masih belum maksimal. limbah ini biasanya memiliki

ukuran yang kecil dan cukup halus sehingga tidak bisa mengendap di dalam dasar

permukaan sungai, danau atau laut melainkan hanya bisa melayang-layang di

dalam air saja dan ini tentunya membuat air menjadi lebih keruh dan tidak bisa

dikonsumsi. Jika hal ini terjadi maka ekosistem yang ada di dalam perairan

tersebut juga akan mengalami gangguan hidup terutama pada saat akan

melakukan fotosintesis karena cahaya matahari akan sangat sulit menembus

masuk ke dalam air.

C. Akibat Pencemaran Air

Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air ini cukup mengkhawatirkan apalagi

jika intensitas jumlah polutan di dalam air sudah sangat banyak dan melampaui

ambang batas. Berikut ini adalah beberapa akibat yang akan muncul dari adanya

pencemaran air ini:
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1. Kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di dalam wilayah air tercemar

tersebut akan mengalami gangguan bahkan kerusakan karena kadar oksigen di

dalam air menjadi berkurang drastis.

2. Munculnya pertumbuhan ganggang dan juga tumbuhan air sebagai parasit yang

sangat pesat. Hal ini tidak baik karena bisa menganggu berbagai aktivitas

manusia misalnya menghambat saat menjaring ikan dan lainnya.

3. Jika terjadi penumpukan limbah atau sampah dalam jumlah cukup besar di

dalam air maka bisa menyebabkan pendangkalan air baik itu di danau dan

sungai dan hal ini sangat berbahaya terutama jika musim hujan karena bisa

menimbulkan banjir.Dalam jangka panjang jika air tersebut terus dikonsumsi

maka dapat menyebabkan resiko terkena berbagai penyakit kanker dan juga

resiko bayi cacat lahir.

4. Jika pencemaran air menggukana peptisida yang ditujukan untuk membunuh

hama namun jika dilakukan secara berlebih maka bisa juga membunuh hewan

dan tumbuhan lain yang ada disekitarnya padahal mereka ini memiliki fungsi

yang sangat baik.

5. Menyebabkan terjadinya kepunahan pada berbagai biota kuno diantaranya

seperti plankton hingga spesies burung.

6. Terjadinya mutasi sel di dalam tubuh yang akan menyebabkan kanker dan

leukemia.

7. Pencemaran air ini juga mampu menyebabkan erosi

8. Kekurangan sumber daya air yang bersih yang aman dikonsumsi oleh manusia

9. Menjadi sumber dari berbagai jenis penyakit yang serius12

12 Aniek Masrevaniah, Pencemaran Air dan Parameter Dampakya, (Malang, PPSUB, 2009) hlm 54



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan

secara empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang

erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan

permasalahan yang diteliti. pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan

dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak

yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.1

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder, yaitu sebagai berikut:

1 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian dan Pencari Kebenaran,(Prenada Madia, Jakarta 2005),
hlm 8.
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3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara

dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro atau di wakilkan dengan staf di

bidang konservasi dan rehabilitasi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat

yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencemaran air di Kota Metro

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan

(library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip terhadap berbagai

teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan ini terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan

Perundang-Undangan yang terdiri dari :

1) Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lingkungan Hidup.

3) Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air.

5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian

Lingkungan Hidup.
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6) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

kualitas air dan pengendalian pencemaran air

7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

B. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan

yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku

hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan

dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

A. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literature serta

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

B. Studi lapangan (field research) dilakukan sebagai usaha pengumpulan data dengan cara

melakukan pengamatan (observasi) dan mengajukan tanya jawab dalam wawancara

Terstruktur dengan disertai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.
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3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Seleksi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data

primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan

tersebut sudah cukup dan benar.

B. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan,

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.

C. Klarifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan,

diklasifikasikan menurut data yang telah ditentukan.

D. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing

dengan sistematis.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara

rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan,

sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahn yang

diajukan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program yang

sudah di rencanakan contohnya : 1. Dalam pengelolaan kualitas air yaitu Upaya

Konservasi Sumber Daya di Kota Metro, Penanganan Masalah Banjir,

Mensosialisasikan teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murah

seperti biopori dan sumur resapan, Melakukan kerjasama dengan kelompok

masyarakat pemeliharan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk penanaman

pohon sepanjang aliran sungai. 2. Dalam Pengendalian Pencemaran Air

contohnya seperti kegiatan- kegiatan yang sudah di rencanakan seperti

pengelolaan IPAL dan mengelola limbah bahan berbahaya (B3), Dinas

Lingkungan Hidup juga berwenang memberikan sanksi kepada pemilik usaha

contoh nya usaha rumahan, rumah makan dan rumah sakit berupa pencabutan

izin usaha.

Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan sanksi memiliki tahap yaitu :

teguran lisan, teguran melalui surat resmi dan yang terakhir pencabutan izin

usaha, pencemaran di Kota Metro terjadi karena banyak faktor seperti kurang

sadarnya masyarakat tentang dampang membuang limbah di sembarang tempat

dan banyak pelaku usaha yang belum mempunyai tempat pengelolaan limbah
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usaha sendiri seharusnya di setiap tempat usaha harus mempunyai tempat

pengolahan limbah yang sudah di cek secara resmi oleh Dinas Lingkungan

Hidup.

Faktor penghambat dari Dinas lingkungan hidup cukup banyak seperti

kurangnya tenaga ahli di bagian laboratorium itu menyebabkan hasil sampel

yang sudah di ambil hanya bisa di kirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

utuk di tes di laboratorium di Provinsi dan laboratorium di Dinas Lingkungan

Hidup Kota Metro belum terakreditasi, Kurangnya IPAL di setiap tempat usaha

banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana memproses limbah hasil

usaha penyebab umum di Kota Metro karena banyak pemilik usaha yang

membuang limbah di sembarang tempat yang mengakibatkan pencemaran dan

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengecekan kandungan air di kantor Dinas

Lingkungan Hidup Kota Metro

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka di sarankan Dinas Lingkungan Hidup

untuk :

1. Memberikan teguran surat resmi kepada pelaku usaha yang belum

mempunyai IPAL, dengan adanya IPAL mungkin dampak pencemaran

terhadap lingkung dengan limbah usaha akan menurun

2. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak

dari pembuangan limbah di sembarang tempat, karena masih banyaknya

masyarakat yang belum sadar tentang pencemaran lingkung dengan adanya
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penyuluhan dan sosialisasi akan menimbulkan kesadaran masyarakat

sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan

3. Mendatangkan tenaga ahli di bidangnya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota

Metro, dengan adanya tenaga ahli di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

dapat lebih mempermudah program yang akan di jalankan untuk pengelolaan

kualitas air
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