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                                                  BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan kawasan industri memiliki dampak negatif, salah satu dampak 

negatifnya yaitu adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri tersebut. Dengan 

adanya limbah tersebut, banyak pelaku industri yang kurang baik dalam mengelola 

limbah industri. Sebagai salah satu contoh kawasan industri di Indonesia yaitu,  

kawasan industri Hyundai yang melakukan pencemaran pada sungai Cikandu di 

kabupaten Bekasi, pencemaran tersebut disebabkan oleh pengolahan limbah yang 

tidak maksimal dikarenakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tersebut  

rusak1. Hal tersebut membuat limbah yang telah diolah tidak sesuai dengan baku 

mutu air atau standar air yang sesuai dengan air yang ada di sungai atau lingkungan 

dan mengakibakan terjadinya pencemaran air disungai. 

Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu 

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

manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat 

yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. 

Pencemaran air, baik sungai, laut, danau maupun air bawah tanah, semakin hari 

semakin menjadi permasalahannya di Indonesia sebagaimana  pencemaran 

udara dan pencemaran tanah. Mendapatkan air bersih yang tidak tercemar bukan 

hal yang mudah lagi. Bahkan pada sungai-sungai di lereng pegunungan sekalipun. 

                                                           
1 Urban cikarang, cemari sungai cikandu pemkab Bekasi gugat kawasan industri Hyundai Rp.16 Miliar, 

2014, http://www.urbancikarang.com/v2/page.php?halaman=Cemari-Sungai-Cikandu-Pemkab-Bekasi-

Gugat%20-Kawasan-Industri-Hyundai-Rp-16-Miliar, diakses pada tanggal 20 Februari 2016  Pkl. 17.00 Wib 

http://alamendah.wordpress.com/2009/09/23/tingkat-pencemaran-udara-di-indonesia/
http://alamendah.wordpress.com/2009/09/23/tingkat-pencemaran-udara-di-indonesia/
http://www.urbancikarang.com/v2/page.php?halaman=Cemari-Sungai-Cikandu-Pemkab-Bekasi-Gugat%20-Kawasan-Industri-Hyundai-Rp-16-Miliar
http://www.urbancikarang.com/v2/page.php?halaman=Cemari-Sungai-Cikandu-Pemkab-Bekasi-Gugat%20-Kawasan-Industri-Hyundai-Rp-16-Miliar
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Berikut merupakan gambaran pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh 

industri. 

 

 Gambar.1.1. Pencemaran Lingkungan 

Sumber: Diklat Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup, Pusdiklat   

Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusdiklat Provinsi Jawa Barat, 2012 

 

Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas 

manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah 

industri termasuk pertambangan.  

1. Limbah pemukiman mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang 

dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga. Limbah pemukiman 

ini bisa berupa sampah organik (kayu, daun dll), dan sampah nonorganik 

(plastik, logam, dan deterjen).  

2. Limbah pertanian mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang 

dihasilkan aktifitas pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk.  

http://alamendah.wordpress.com/2009/07/23/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/


3 
  
 

3. Limbah industri mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang 

dihasilkan aktifitas industri yang sering menghasilkan bahan berbahaya dan 

beracun (B3)2.  

4. Limbah pertambangan adalah limbah yang berasal dari kegi kegiatan 

pertambangan. Kandungan limbah ini terutama berupa material tambang. 

Seperti : Logam atau batuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2Alamendah, Pencemaran air di Indonesia,  1 agustus 2010, 

http://alamendah.org/2010/08/01/pencemaran-air-di-indonesia/ ,  diakses pada tanggal 16 Februari pkl. 10.00 

Wib 

http://alamendah.org/2010/08/01/pencemaran-air-di-indonesia/
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Tabel. 1.1. Sumber Limbah Cair Berdasarkan Jenis Usaha 

No. Jenis Usaha/Kegiatan Sumber Air Limbah Kegiatan yang menghasilkan air limbah 

1. Rumah Sakit  1. Sarana Perawatan  

 

 

 

2. Sarana Penunjang 

 

  

3. Sarana umum  

Ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang 

operasi dan IPI, ruang kamar bersalin, ruang 

rawat bedah, ruang Instalasi Gawat Darurat  

Ruang farmasi, laboratorium, ruang sterilisasi, 

Ruang instalasi gizi, ruang jenazah, instalasi 

gizi/dapur, laundry  

(IGD), ruang Intensive Care Unit (ICU). 

Ruang kantor, fasilitas sosial 

2. Keramik  Sarana produksi Proses persiapan bahan baku, penanganan dan 

penyimpanan, shaping glate preparation, off gas 

treatment, dan pengeringan.  

3. Pupuk  1. Sarana produksi  

 

 

 

2. Sarana penunjang  

Proses oksidasi parsial untuk memproduksi 

karbon dioksida, ceceran air bekas cuci atau 

buangan dari absorber, blowdown, 

kompresor,dll.  

Laboratorium  

4. Pulp dan kertas  Sarana produksi  Proses chemical making , ruang proses 

pemutihan,  

pulp making, dan black liquor thickening.  

5. Peleburan besi dan baja  Sarana penunjang  Laboratorium dan ruang proses pendinginan. 

6. Hotel  1. Fasilitas kamar 

  

2. Fasilitas umum 

Kamar mandi dan toilet meliputi washtafel, 

shower/bathtub, pembersihan kamar mandi. 

Dapur dan restoran, meliputi pencucian bahan 

masakan, peralatan masak dan peralatan makan. 

Laundry, kolam berenang, alat pendingin (ac 

dan refrigerator), dan alat pemadam kebakaran 

7. Tekstil  1. Sarana produksi  

 

 

 

 

2. Sarana utilitas 

Proses pengkanjian, proses penghilangan kanji, 

pengelantangan, pemasakan, merserisasi, 

pewarnaan, pencetakan, dan proses 

penyempurnaan. 

Pencucian sarana dan peralatan serta blowdown. 

8. Minyak Sawit  Sarana produksi  Sterilisasi, pemurnian, dan pemisahan inti sawit 

dengan cangkang. 

9. Semen  Sarana umum Utilitas, pencucian kendaraan dan alat berat, 

domestik.  

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, Buku 

Panduan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan, Oktober 2014. 
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Dampak lainnya yang tidak kalah merugikan dari pencemaran air adalah 

terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Sungai 

yang tercemar tersebut dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di 

dalamnya. Adapun gambaran kualitas sungai yang tercemar secara fisik maupun 

biologi3, yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan suhu air. Air yang panas apabila langsung dibuang ke 

lingkungan akan mengganggu kehidupan hewan air dan mikroorganisme 

lainnya. 

2. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen. Air normal yang 

memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai berkisar pH berkisar 

antara 6,5 – 7,5. 

3. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air. Air dalam keadaan normal dan 

bersih pada umumnya tidak akan berwarna, sehingga tampak bening dan 

jernih, tetapi hal itu tidak berlaku mutlak, seringkali zat-zat beracun justru 

terdapat pada bahan buangan industri yang tidak mengakibatkan perubahan 

warna pada air. Timbulnya bau pada air lingkungan secara mutlak dapat 

dipakai sebagai salah satu tanda terjadinya pencemaran. Apabila air 

memiliki rasa berarti telah terjadi penambahan material pada air dan 

mengubah konsentrasi ion Hidrogen dan pH air. 

4. Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut. Bahan buangan yang 

berbentuk padat, sebelum sampai ke dasar sungai akan melayang di dalam 

air besama koloidal, sehingga menghalangi masuknya sinar matahari ke 

                                                           
3Lihat: Iwan setiawan, Direktorit FPIPS jurusan pendidikan geografi Universitas pendidikan Indonesia, 

Pencemaran dan kerusakan lingkungan, 2010. 

http://alamendah.wordpress.com/2010/05/02/tahun-internasional-biodiversity-keanekaragaman-hayati-2010/
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dalam lapisan air. Padahal sinar matahari sangat diperlukan oleh 

mikroorganisme untuk melakukan fotosintesis. 

5. Adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sangat berperan dalam proses 

degradasi bahan buangan dari limbah industri ataupun domestik. Bila bahan 

buangan yang harus didegradasi cukup banyak, maka mikroorganisme akan 

ikut berkembang biak. Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak 

tertutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembangbiak pula. 

6. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Zat radioaktif dari berbagai 

kegiatan dapatmenyebabkan berbagai macam kerusakan biologis apabila 

tidak ditangani dengan benar, baik efek langsung maupun efek tertunda. 

Selain itu, saat ini beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia terkena 

limbah industri, yang mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena dalam 

upaya pemulihan kualitas air. Sungai-sungai tersebut terdiri atas 10 sungai besar 

lintas provinsi dan 3 sungai strategis nasional4, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bandung, Kerusakan sungai dan daerah aliran sungai 

di Indonesia, 8 januari 2015, http://bplh.bandungkab.go.id/artikel-detail/kerusakan-sungai-dan-daerah-aliran-

sungai-di-indonesia ,  diakses pada tanggal 13 Februari 2016 pkl. 15.30 Wib 

http://bplh.bandungkab.go.id/artikel-detail/kerusakan-sungai-dan-daerah-aliran-sungai-di-indonesia
http://bplh.bandungkab.go.id/artikel-detail/kerusakan-sungai-dan-daerah-aliran-sungai-di-indonesia
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Tabel. 1.2. Sungai Lintas Provinsi yang Terkena Limbah Industri 

NO. Nama sungai Daerah Luas Daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

1. Sungai Ciliwung Provinsi Jawa Barat dan 

DKI Jakarta 

97.151 ha 

2. Sungai Cisadane Provinsi Jawa Barat dan 

Banten 

151.283 ha 

3. Sungai Citanduy Provinsi Jawa Barat dan 

Jawa Tengah 

69.554 ha 

4. Sungai Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah dan 

Jawa Timur 

1.779.070 ha 

5. Sungai Progo Provinsi Jawa Tengah dan 

D.I. Yogyakarta 

18.097 ha 

6. Sungai Kampar Provinsi Sumatera dan Riau 2.516.882 ha 

7. Sungai batanghari Provinsi Sumatera Barat 

dan Jambi 

4.426.004 ha 

8. Sungai Musi Provinsi Bengkulu dan 

Sumatera Selatan 

5.812.303 ha 

9. Sungai Barito Provinsi Kalimantan 

Tengah dan Kalimantan 

Selatan 

6.396.011 ha 

10. Sungai Mamasa 

(Saddang) 

Provinsi Sulawesi Barat 

dan Sulawesi Selatan  

846.898 ha 

Sumber :  Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Bandung 

2015  

 

 

Tabel. 1.3. Sungai Strategis Nasional yang Terkena Limbah Industri 

NO. Nama Sungai Daerah Luas Daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

1. Sungai Citarum Provinsi Jawa Barat 562.958 ha 

2. Sungai Siak Provinsi Riau 1.061.577 ha 

3. Sungai Brantas Provinsi Jawa Timur 1.553.235 ha 

 Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Bandung 

2015 

 

Adapun salah satu daerah di Indonesia yang mengalami pencemaran air dari 

aktivitas industri yaitu kabupaten Bekasi. 
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Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah kabupaten yang berada di 

provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bekasi termasuk dalam daerah penyangga, yaitu 

salah satu daerah atau kota kecil yang melingkupi kota besar, dalam hal ini kota 

besar yang dimaksud ialah Provinsi DKI Jakarta atau yang biasa disebut daerah 

JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi). Berdasarkan 

data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kabupaten 

Bekasi memiliki luas wilayah seluas 127.388 hektar (ha) yang terdiri dari 187 

Desa/Kelurahan5. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang strategis ditinjau dari 

wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Metropolitan DKI Jakarta. Letak 

strategis Bekasi terhadap Jakarta tersebut secara langsung dan tidak langsung 

memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Bekasi untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi dari perkembangan Jakarta, salah satunya peluang adanya 

pembangunan dalam sektor industri. 

Pembangunan sektor industri bagi Indonesia merupakan salah satu hal yang 

harus dilakukan, mengingat jumlah angkatan kerja banyak, yang tidak hanya 

mungkin dapat diatasi hanya pada sektor pertanian. Dengan indutri tenaga kerja 

akan banyak terserap baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 

pembangunan industri dapat terbuka bidang-bidang usaha lainnya seperti berbagai 

kegiatan dalam sektor jasa. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak 

memungkinkan lagi pembangunan industri, karena lahan terbuka di wilayah 

tersebut sudah sangat terbatas oleh karena itulah wilayah yang ada di sekitar 

Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Cilegon di jadikan wilayah untuk 

                                                           
5Lihat: Deddy Koespramoedyo, Ketertarikan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang, 

Bulletin Tata Ruang, ISSN: 1978-1571, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas), Jakarta, 2008.   
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pengembangan kawasan industri6. Menurut undang-undang nomor 3 tahun 2014 

tentang perindustrian, menjelaskan bahwa, Kawasan industri adalah  suatu tempat 

pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sara dan prasarana penunjang 

yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 

Kabupaten Bekasi memiliki ibukota yaitu kota Cikarang. Wilayah kota 

Cikarang sendiri terbagi menjadi 5 bagian yaitu Cikarang Pusat, Cikarang Barat, 

Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Cikarang Selatan. Pada tahun 1989 dilakukan 

pembebasan tanah di wilayah Cikarang yang merupakan awal mula berdirinya kota 

Cikarang. Tetapi baru tahun 1992 wilayah ini dikembangkan secara serius oleh 

beberapa developer.  

Kota Cikarang sejak awal telah dipersiapkan secara matang untuk dijadikan 

suatu kawasan industri di wilayah timur Jakarta, namun lambat laun pembangunan 

kawasan industri tidak hanya berada di kota Cikarang, melainkan sudah tersebar 

di seluruh wilayah di kabupaten Bekasi. Singapura, Amerika Serikat, Jerman, 

Korea, Jepang, Cina, Malaysia, Taiwan serta beberapa negara di kawasan Timur 

Tengah adalah sejumlah investor asing yang menanamkan investasinya dalam 

sejumlah pabrik di daerah kabupaten Bekasi7.  

Bahkan sekarang kabupaten Bekasi terkenal sebagai daerah dengan 

Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara8. Namun, dengan munculnya 

pembangunan industri tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu alih fungsi 

lahan, mata pencaharian dan pencemaran lingkungan. Salah satu bentuk 

                                                           
6Lihat: Djakaria M.Nur, Dampak pembangunan kawasan industri di kabupaten Bekasi terhadap alih fungsi 

lahan dan mata pencaharian penduduk. 
7 Hello Cikarang, Tentang Cikarang,  http://hellocikarang.com/tentang-cikarang,  diakses pada tanggal 

21 Februari 2016, Pkl. 10.00 Wib 
8Bekasi Express, 2014, RTRW Amburadul, Pemkab Dinilai Kurang Sosialisasi (online), 

http://bekasiekspresnews.co.id/2014/05/rtrw-amburadul-pemkabdinilai-kurangsosialisasi/, diakses pada 

tanggal 20 januari 2016, Pkl 09.00 Wib 

http://hellocikarang.com/tentang-cikarang
http://bekasiekspresnews.co.id/2014/05/rtrw-amburadul-pemkabdinilai-kurangsosialisasi/
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pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi 

didominasi oleh aktivitas industri yang berada di seluruh kawasan industri di 

kabupaten Bekasi.  

Di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air 

limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan atau badan air karena 

dapat menyebabkan pencemaran air. Air limbah tersebut harus diolah terlebih 

dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air 

limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan 

kembali atau dibuang ke lingkungan melalui badan air atau sungai tanpa 

menyebabkan pencemaran air lingkungan. Proses daur ulang air limbah industri 

atau Water Treatment Recycle Proses adalah salah satu syarat yang harus dimiliki 

oleh industri9.  

Proses daur ulang air limbah industri dilakukan melalui instalasi pengolahan 

air limbah (IPAL) atau yang biasa disebut (waste water treatment plant, WWTP), 

adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah 

biologis dan  kimiawi  dari  air sehingga memungkinkan air tersebut untuk 

digunakan pada aktivitas yang lain,  yang berfungsi sebagai mengolahan air limbah 

industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan 

komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap industri maupun instansi/ badan 

usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari 

kegiatannya. Limbah cair dari industri berbasis organik mempunyai potensi 

                                                           
9Wardhana, Arya, Wisnu. 2011. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_kimiawi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan
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pencemaran yang sangat berat terhadap lingkungan, terutama pada produk olahan/ 

bahan baku industri. Bahan bawaan yang terkandung didalamnya merupakan 

bahan-bahan yang sangat komplek baik yang terlarut maupun yang tidak larut. 

Namun, pada saat ini industri-industri yang berada di setiap kawasan 

industri di kabupaten Bekasi  yang telah memiliki instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL), dinilai kurang maksimal dalam pengelolaan IPAL, yang ditandai dengan 

adanya industri yang memiliki IPAL, namun IPAL tersebuat tidak berfungsi 

sehingga tidak dapat mengolah air limbah tersebut yang menjadi air olahan limbah 

sesuai dengan baku mutu air.  

Menurut Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 03 tahun 2010 

tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri, 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. Hal –hal tersebut yang 

menyebabkan badan air atau sungai menjadi tercemar. 

Kemudian keadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang rusak 

menjadi penyebab proses pengelolaan air limbah tersebut tidak maksimal masih ada 

sisa limbah dan juga air olahan tersebut tidak sesuai baku mutu air, pada saat 

pembuangan limbah tersebut yang membuat sungai menjadi tercemar dengan 

limbah industri tersebut. Dan adapun pelaku  industri yang masih membuang 

limbah industri langsung ke sungai tanpa melalui proses instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL).  Hal-hal tersebut penyebab terjadinya pencemaran air pada 

dilingkungan, badan air atau sungai di kabupaten Bekasi. Adapun sungai atau kali 

di kabupaten Bekasi yang tercemar oleh limbah industri, Kali tersebut diantaranya, 
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Kali Bekasi, Kali Cikarang, Kali Cikedokan, Kali Ciherang, Kali Belencong, Kali 

Ulu, Kali Cibeet, Kali Cipamingkis, Kali  Siluman dan Kali Sadang10.  

Dalam hai ini pemerintah daerah kabupaten Bekasi bertanggung jawab atas 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instansi pemerintah yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup di kabupaten Bekasi yaitu Badan pengendalian lingkungan hidup (BPLH) 

kabupaten Bekasi. Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang 

salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini Badan pengendalian lingkungan hidup 

kabupaten Bekasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha 

yang salah satunya kegiatan industri pada kawasan industri. 

Tugas pokok dan fungsi badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten 

Bekasi diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi nomor 38 tahun 2009 tentang 

Organisasi dan tata kerja Badan pengendalian lingkungan hidup. Berkaitan dengan 

penelitian ini, dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa badan pengendalian 

lingkungan hidup kabupaten Bekasi memiliki tupoksi salah satunya adalah 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 (bahan 

berbahaya dan beracun), limbah cair, dan limbah udara pada kegiatan industri. 

                                                           
10GoBekasi, 10 Sungai kabupaten Bekasi yang Tercemar Limbah, 24 September 2014, 

http://gobekasi.pojoksatu.id/2014/09/24/10-sungai-kabupaten-yang-tercemar-limbah/,  diakses pada tanggal 11 

Februari 2016, Pkl. 13.00 Wib 

http://gobekasi.pojoksatu.id/2014/09/24/10-sungai-kabupaten-yang-tercemar-limbah/
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Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sangat berkaitan erat dengan kinerja 

badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bekasi. 

Kinerja badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bekasi dalam 

melakukan pengawasan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sejauh 

ini sudah melakukan pengawasan pada bagian administrasi, dimana  pada segi 

administrasi ini setiap industri dan kawasan industri harus mengisi persyaratan 

dalam pengelolaan limbahnya, mempresentasikan kajian IPAL dam memberikan 

pembinaan jika terdapat kekurangan dalam pengelolaan IPAL tersebut dan  setelah 

itu setiap industri dan kawasan industri wajib mengumpulkan dokumen kajian 

IPAL kepada badan pengendalian lingkungan hidup (BPLH) kabupaten Bekasi.  

Kemudian dalam kurun waktu tiga bulan sekali, pegawai dari badan 

pengendalian lingkungan hidup (BPLH) melakukan monitoring atau mengawasi 

langsung IPAL pada industri dan kawasan industri di kabupaten Bekasi. Dan untuk 

memastikan IPAL tersebut berjalan dengan baik, badan pengendalian lingkungan 

hidup (BPLH) melakukan pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) pada 

setiap kawasan industri dan industri di kabupaten Bekasi11.  

Selain itu, pengawasan pengelolaan IPAL pada indutri dan kawasan industri 

yang dilakukan oleh badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bekasi diatur 

dalam Peraturan daerah nomor 11 tahun 2002 tentang izin pembuangan limbah cair, 

dalam hal ini selain pada pengawasan IPAL sekaligus pemberian izin dalam 

pembuangan limbah cair ke lingkungan atas limbah yang telah diolah melalui IPAL 

                                                           
11Berita lintas megapolitan, BPLH kabupaten Bekasi akan bentuk tim pengawas pencemaran lingkungan, 

23 oktober 2013, http://www.dakta.com/berita/lintas-megapolitan/50684/bplh-kabupaten-bekasi-akan-bentuk-

tim-pengawas-pencemaran-lingkungan.html/, diakses pada tanggal 15 Februari 2016, Pkl. 14.24 Wib 

http://www.dakta.com/berita/lintas-megapolitan/50684/bplh-kabupaten-bekasi-akan-bentuk-tim-pengawas-pencemaran-lingkungan.html/
http://www.dakta.com/berita/lintas-megapolitan/50684/bplh-kabupaten-bekasi-akan-bentuk-tim-pengawas-pencemaran-lingkungan.html/
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dengan persyaratan oalahan air limbah tersebut telah memenuhi baku mutu air yang 

telah ditetapkan. 

Namun, kinerja dari badan pengendalian lingkungan hidup dalam 

melakukan pengawasan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada 

setiap kawasan industri maupun industri tersebut dinilai kurang efektiv atau kurang 

maksimal, dikarenakan masih banyak terjadinya pencemaran air pada sungai-

sungai di kabupaten Bekasi yang disebabkan oleh limbah industri. Pencemaran 

yang terjadi disebabkan pengolahan limbah cair yang melalui IPAL tersebut kurang 

maksimal, air limbah yang diolah tidak sesuai dengan baku mutu air. Dan 

kurangnya ketegasan dari badan pengendalian hidup kabupaten Bekasi dalam 

menindak perilaku industri yang masih belum sesuai dalam menjaga dan mengelola 

lingkungan dari hasil kegiatan industri. 

Membahas mengenai kinerja, maka dalam penelitian ini menggunakan teori 

kinerja yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. Kinerja dalam sebuah organisasi 

merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga 

organisasi, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Kinerja berasal 

dari kata Job Performance atau Actual Performance yang merupakan prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut 

Suryadi Prawirosentono12: 

                                                           
12Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing 
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“kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum, dan sesuai dengan moral 

dan etika.“ 

 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Terdapat indikator kinerja, yaitu: 

1. Produktivitas 

karaktaristik-karaktaristik kepribadian individu yang muncul dalam 

bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu 

yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. 

2. Kualitas layanan 

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi 

publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanaan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan 

dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja organisasi 

publik. 

3. Responsivitas 

kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indicator kinerja 

karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah 

dalam menjalankan misi dan tujuannya. 
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4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi,baik yang eksplisit 

maupun implisit. 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh 

rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan 

untuk melihat berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 

konsisten dengan kehendak masyarakat banyak13. 

penelitian ini juga berkaitan dengan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh 

badan pengendalian lingkungan hidup kepada industri yang sekaligus mengawasi 

lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan 

secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas 

untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau pejabat pengawasan 

lingkungan hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatn tersebut bertujuan untuk 

memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau 

usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaan ketentuan 

yang diatur dalam perijinan maupun dalam dokumen analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya 

pemantauan lingkungan (UPL). Dalam hal ini badan pengendalian lingkungan 

                                                           
13Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press 
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hidup sebagai pengawasan lingkungan hidup daerah (PPLHD) kabupaten Bekasi 

yang melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkungan 

kabupaten yang bersangkutan dalam hal ini kanbupaten Bekasi. Tipe pengawasan 

berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan tersebut, terdapat dua tipe pengawasan 

terhadap suatu kegiatan dan/usaha14, yaitu : 

1. Pengawasan yang bersifat rutin. Pengawasan rutin dilakukan secara 

kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan 

setiap bulan sekali pada akhir bulan), pengawasan yang bersifat rutin 

dilakukan pada kondisi kegiatan dan/usaha yang sudah stabil.  

2. Pengawasan dadakan (sidak). Pengawasan sidak dilakukan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu, sidak dilakukan pada kegiatan dan /atau 

usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dilakukan 

setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada satu jam dini hari tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha 

atau kegiatan15. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh pencemaran air limbah industri dan memberikan peningkatan 

kinerja badan pengendalian lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap industri-

industri yang terdapat di setiap kawasan industri di kabupaten Bekasi.  

                                                           
14Hamid, Hamrat dan Pramudyanto, Bambang. 2007. Pengawasan industri dalam pengendalian 

pencemaran lingkungan.  Jakarta: Granit. 
15 Ibid, Hlm 29. 
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Oleh karena itu peneliti memilih judul penelitian kinerja Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup (BPLH) dalam mengawasi pengelolaan instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) pada kawasan industri di kabupaten Bekasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) 

dalam mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 

pada kawasan industri di kabupaten Bekasi ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

(BPLH) dalam mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) pada kawasan industri di kabupaten Bekasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengatahui kinerja badan pengendalian lingkungan hidup (BPLH) 

dalam mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 

pada kawasan industri di kabupaten Bekasi. 

2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup (BPLH) dalam mengawasi pengelolaan instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) kawasan industri  di kabupaten Bekasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang 

sosial, khususnya mengenai kinerja badan pengendalian lingkungan hidup 

(BPLH) dalam mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) pada kawasan industri di kabupaten Bekasi. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam 

mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada 

kawasan industri di kabupaten Bekasi agar tidak terjadinya pencemaran 

lingkungan. 

b. Bagi Masyarakat, memberikan informasi tentang kinerja Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam mengawasi 

pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada kawasan 

industri  di kabupaten Bekasi. 
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E. Definisi Konseptual 

Definis konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan 

kelompok atau individu tertentu16. Dengan demikian perlu didefinisikan beberapa 

dari penelitian ini : 

1. Kinerja 

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang 

tidak dapat dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga 

pemerintahan maupun lembaga swasta. Kinerja berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance yang merupakan prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang.  

 Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja 

berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam 

menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya17. Berkaitan dengan kinerja, dalam hal ini kinerja 

badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bekasi dalam  mengawasi 

pengelolaan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada kawasan industri 

di kabupaten Bekasi, kinerja badan pengendalian lingkungan hidup 

diharapkan dapat mengatasi terjadinya pencemaran air yang terjadi di 

                                                           
16 Sangarimbu, Masri dan Efendi Sofyan. 1998. Dalam Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES 
17Tri Martono, Pengertian Kinerja, Universitas Komputer, 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-trimartono-24331-2-babiid-x.pdf, diakses pada tgl 2 

Maret 2016, Pkl. 08.00 Wib 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-trimartono-24331-2-babiid-x.pdf
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kabupaten Bekasi yang disebabkan pengelolaan Instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL) yang kurang baik dan maksimal pada kawasan industri.  

2. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) 

Sesuai Peraturan Bupati Bekasi nomor  38 Tahun 2009 Tentang 

Organisasi dan tata kerja Badan pengendalian lingkungan hidup. Badan 

pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bekasi.  

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang 

pengendalian lingkungan hidup. Badan dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pengendalian 

lingkungan hidup serta energi dan sumberdaya mineral.   

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan mempunyai fungsi: 

perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup serta energi 

dan sumberdaya mineral: 

a. pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah dalam bidang pengendalian lingkungan hidup serta energi 

dan sumberdaya mineral 

b. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi pengendalian 

lingkungan hidup serta energi dan sumberdaya mineral 

c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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3. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (waste water treatment 

plant, WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang 

limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut 

untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL) pada kawasan industri ada pada masing-masing industri 

maupun ada Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat. Menurut 

peraturan menteri lingkungan hidup nomor 3 tahun 2010 tentang baku mutu 

air limbah bagi kawasan industri menjelaskan bahwa, Instalasi Pengolahan 

Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah 

instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari 

seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan 

industri. Fungsi dari IPAL mencakup: 

a. Pengolahan air limbah pertanian, untuk membuang kotoran 

hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari 

lingkungan pertanian. 

b. Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah 

manusia dan limbah rumah tangga lainnya. 

c. Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari 

aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk 

juga aktivitas pertambangan. 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_biologis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_kimiawi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotoran_hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotoran_hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Residu_pestisida
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_manusia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbah_manusia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan
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IPAL sangat bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya, antara 

lain : 

a. Mengolah Air Limbah domestik atau industri, agar air tersebut dapat 

di gunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing  

b. Agar air limbah yang akan di alirkan kesungai tidak tercemar 

c. Agar Biota-biota yang ada di sungai tidak mati 

Tujuan IPAL yaitu untuk menyaring dan membersihkan air yang sudah 

tercemar dari baik domestik maupun bahan kimia industri. Pada Pengolahan 

air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur 

sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan 

Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut 

secara umum terbagi menjadi tiga metode pengolahan18:  

a. pengolahan secara fisika  

b. pengolahan secara kimia     

c. pengolahan secara biologi 

Proses IPAL 

Pada proses air limbah domestik ataupun dari industri, akan diolah 

menjadi air bersih19. berikut penjelasannya: 

a. Air Limbah tersebut di alirkan ke tempat instilasi 

b. Kemudian, air limbah tersebur akan melalui 4 tahap proses 

                                                           
18Kompasiana, Wastewater Treatment Plant (Instalasi Pengolahan Air Limbah), 

http://www.kompasiana.com/sir-engineer/wastewater-treatment-plant-instalasi-pengolahan-air-

limbah_54f91981a33311af068b4717 , diakses pada tanggal 10 februari 2016 pkl. 12.30 Wib 
19Hakim, L. 2000. Evaluasi Pengelolaan IPAL Sewon Bantul Tugas Hukum Lingkungan.  Yogyakarta: 

UGM Yogyakarta   

 

http://rian-rifqhy.blogspot.com/2013/04/tutorial-dual-display-powerpoint-2007_9.html
http://www.kompasiana.com/sir-engineer/wastewater-treatment-plant-instalasi-pengolahan-air-limbah_54f91981a33311af068b4717
http://www.kompasiana.com/sir-engineer/wastewater-treatment-plant-instalasi-pengolahan-air-limbah_54f91981a33311af068b4717
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c. Pada proses pertama air limbah itu akan di tampung pada tampungan 

yang berisi pasir, yang dimana fungsi pasir tersebut, utnuk 

mengendapakan air 

d. yang kedua, air limbah tersebut akan mengalir ke tampungan yang berisi 

kerikil, fungsi kerikil sama saja dengan fungsi pasir, yaitu untuk 

mengendapkan air tersebut. 

e. Pada tahap pada satu ini, air limbah akan mengalir di tampungan yang 

berisi banyak enceng gondok. Enceng gondok tersebut berfungsi 

sebagai penyerap zat-zat kimia terutama amonia dan fosfat. 

f. Setelah zat kimia air limbah tersebut diserap oleh enceng gondok, maka 

air tersebut di saring. 

g. Dan terakhir air limbah yang sudah bersih akan di tampung, ke 

tampungan yang ke empat, dimana tampungan keempat tersebut diisi 

oleh ikan, yang fungsinya sebagai indikator. Jika Ikan tersebut mati 

dalam jangka waktu tidak lama, berarti air limbah tersebut belum benar-

benar bersih. 

4. Kawasan Industri  

Kawasan Industri adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri 

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola 

oleh perusahaan kawasan industri. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 29 

tahun 2009 tentang kawasan industri, bahwa Kawasan Industri adalah 

kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan 

Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 

http://rian-rifqhy.blogspot.com/2013/03/makalah-sejarah-perkembangan-komputer_20.html
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 Hal ini berbeda dengan Zona Industri yang juga merupakan 

pemusatan industri tetapi tanpa dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

yang memadai. Di Indonesia, pada awalnya kawasan industri hanya 

dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN sebagai reaksi terhadap 

meningkatnya jumlah industri dengan dampak polusi lingkungan yang 

diakibatkannya, keterbatasan infrastruktur, dan masalah perkembangan 

kawasan permukiman yang berdekatan dengan lokasi industri. Namun 

seiring dengan meningkatnya investasi baik dari dalam negeri maupun dari 

luar negeri, maka pemerintah melalui Keppres No. 53 tanggal 27 Oktober 

tahun 1989 mengijinkan usaha kawasan industri dikembangkan oleh pihak 

swasta. Bagi pihak swasta, kebijakan baru dibidang uasaha kawasan industri 

ini merupakan suatu peluang usaha baru yang cukup menguntungkan, 

sehingga berkembanganlah kawasan-kawasan industri baru yang dikelola 

oleh pihak swasta di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional, seperti di 

Jabodetabek dan Gerbangkertasusila20.  

Konsep pengembangan kawasan industri pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1968, melalui studi proyek kawasan industri 

cilacap. Namun seiring dengan meningkatnya investasi baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri, maka pemerintah melalui Keppres No. 53 

tanggal 27 Oktober tahun 1989 mengijinkan usaha kawasan industri 

dikembangkan oleh pihak swasta. Dalam rangka mempercepat 

pertumbuhan industri baik, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

ekspor dan pemenuhan fasilitas-fasilitas serta kemudahan, pemerintah 

                                                           
20Lihat: Timoticin Kwanda, Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia. Dimensi teknik arsitektur vol. 

28, no. 1, juli 2000: 54 – 61. 
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menetapkan Keppres No.41 tahun 1996 tentang kawasan industri. Tujuan 

kebijakan tersebut untuk menunjang iklim usaha dan investasi pada 

kawasan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing, serta 

meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan 

lingkungan21.  

Pembangunan kawasan industri antara lain bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi 

kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan 

industri, serta untuk meningkatkan upaya pembangunan industri yang 

berwawasan lingkungan (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 

Tahun 1996 tentang Kawasan  Industri)22. Salah satu daerah yang terdapat 

kawasan industri di Jabodetabek adalah kabupaten Bekasi, terdapat 16 

kawasan industri di kabupaten Bekasi23 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Lihat: Kimberli Febrian Kodrat, Rudy C Tarumingkeng, Eriyanto, Hartisari H. Analisis Sistem 

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berwawasan Lingkungan (studi kasus di PT. kawasan industri 

Medan). Jurnal komunikasi Penelitian vol.7. 2005  
22Sunaryo Saripudin S.pd, Kawasan industri di kabupaten Bekasi, 

http://bekasikabhome.blogspot.co.id/2012/11/kawasan-industri-di-kabupaten-bekasi.html, diakses  pada tgl 10 

Januari 2016, Pkl. 15.00 Wib 
23Cifest walk, Kawasan industri kabupaten bekasi, 2012, http://www.cifestwalk.com/2012/10/kawasan-

industry-kabupaten-bekasi.html, diakses pada tanggal 9 Januari 2016, Pkl 11.00 Wib 

http://bekasikabhome.blogspot.co.id/2012/11/kawasan-industri-di-kabupaten-bekasi.html
http://www.cifestwalk.com/2012/10/kawasan-industry-kabupaten-bekasi.html
http://www.cifestwalk.com/2012/10/kawasan-industry-kabupaten-bekasi.html
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel yang 

diobservasi dapat diukur24. Adapun variabel yang akan didefinisikan secara 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam mengawasi 

pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada kawasan industri 

di kabupaten Bekasi. Dimana kinerja Badan Pengendalian Lingkungan 

Hidup terdiri dari: 

a. Penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air 

limbah ke air atau sumber air. 

b. Menghimpun bahan-bahan dan penyusunan peraturan/petunjuk 

teknis pengawasan pelaksanaan perijinan serta rekomendasi 

pengelolaan limbah B3, limbah cair, dan lokasi TPS/TPA. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan limbah B3, limbah cair dan udara. 

2. Apa saja kendala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam 

mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada 

kawasan industri di kabupaten Bekasi. Dimana kendala Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup terdiri dari: 

a. Keterbatasan sumber daya manusia dari Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup (BPLH), dalam melakukan pengawasan 

                                                           
24Wisadirman, Dirsono. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi untuk Ilmu Sosial. Malang: UMM 

Press 
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pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada kawasan 

industri di kabupaten Bekasi. 

b. Keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan yang tidak 

menyeimbangi jumlah industri dan kawasan industri yang di 

kabupaten Bekasi. 

c. Keterbatasan alat dalam mengukur hasil olahan air limbah. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor25 adalah: 

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang 

diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)”. 

Adapun uraian lebih lanjut dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana pengertian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain26. 

 

                                                           
25Gunawan. Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek. Jakarta: Bumi Aksara  
26 Sugiyono. 2008.  Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA  
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2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti pada 

saat survey lapang. Data premier adalah data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun 

dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam 

istilah teknik responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau 

orang yang kita jadikan sebagai saran mendapatkan informasi ataupun 

data27. Data premier dalam penelitian ini diperoleh  dari observasi dan 

wawancara secara langsung dengan informan atau narasumber di kantor 

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Bekasi.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

yang sifatnya melengkapi. Data sekunder dalam penelitian ini dapat 

diperoleh dari mengumpulkan data-data pendukung yang didapatkan dari 

Badan pengendalian lingkungan hidup kabupaten Bekasi dengan permasalahan 

dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan 

pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Selain itu data sekunder lainnya 

dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya 

ilmiah, jurnal, koran, internet dan lan-lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

 

                                                           
27 Jonathan, Sarwono, 2006. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: Graha ilmu 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi ha yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan 

metode pengumpuan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode 

tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi  

Definisi observasi lapangan atau pengamatan lapangan (field 

observation) adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan 

kelengkapan panca indra yang dimiliki. Selain dengan membaca koran, 

mendengarkan radio menonton` televisi atau berbicara dengan orang 

lain, kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk 

memahami lingkungan28. Obervasi dilakukan untuk memberikan suatu 

diagnosa29 . 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau 

pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan30. Dalam penelitian 

ini peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur yang 

merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Dan wawancara secara langsung kepada 

                                                           
28Ardianto, Elvinaro. 2011. Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. 

Bandung : Simbiosa Rekatama Media 
29Sebagaimana yang diuraikan oleh Herdian syah (2010:131) observasi ialah suatu kegiatan mencari data 

yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. 
30Ibid, Hlm 130. 
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subyek peneliti yaitu kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

(BPLH) kabupaten Bekasi. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan  data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada 31. Dokumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah berupa, buku, jurnal, dokumen, Undang-undang, peraturan.  

 

4. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang 

dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. 

Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu 

orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian32. 

Penentuan subyek penelitian atau responden dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada 

tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu33. 

Dalam hal ini peneliti menetapkan para narasumber yang diharapkan 

biasa memberikan informasi terutama yang berhubungan dengan kinerja 

                                                           
31Suharsimiarikunto. 2002. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineke cipta 

32Ira firawati, Teknik Penentuan Subjek Penelitian dalam Penelitian Kualitatif, 2014, 

http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-

penelitian-kualitatif.html , diakses pada tanggal 20 Februari 2016 Pkl. 15.00 Wib 
33Lihat: Yuka Martlisda Anwika, 2013,  Peran Pelatihan program pelatihan bermusik dalam 

meningkatkan motivasi dan kemandirian musisi jalanan (kasus di rumah music Harry Roesli kota 

Bandung), Universitas pendidikan indonesia. 

http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/376-teknik-penentuan-subjek-penelitian-dalam-penelitian-kualitatif.html
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Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Dalam Mengawasi 

Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan 

industry di Kabupaten Bekasi. Adapun subyek penelitian dalam penelitian 

ini yaitu : 

a. Kepala  Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. 

b. Sekretaris Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. 

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Analisa Dampak Lingkungan. 

d. Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup. 

e. 1-2 Staf Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup. 

 

5. Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian di kantor Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup kabupaten Bekasi di Komplek Perkantoran Pemerintah 

Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Telp: 021 

89970129, 89970065 Fax. 021 89970064 Bekasi. 

 

6. Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan 

analisa data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Emzi, 

2003:129-136)34.  

 

 

                                                           
34Emzi, 2003,  Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data. Jakarta: Rajawali pers PT. Grafindo 

Persada 
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Adapun analisa data meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan. 1.1. Analisa Data Model interaktif Miles dan Huberman (1992) 

Sumber : Emzi (2003) 

 

a. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi35. Peneliti melakukan  observasi dan 

wawancara secara langsung pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

(BPLH) untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diinginkan 

dalam penelitian tentang kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

(BPLH) dalam mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) pada kawasan industri di kabupaten Bekasi. 

 

 

 

                                                           
35Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Pengumpulan Data  

Reduksi Data 

Penyajian 

data 

Kesimpulan-

kesimpulan: 

penarikan kesimpulan 
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b. Reduksi Data 

  Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, perumusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus, menulis memo dan sebagainya dengan 

maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Data yang 

diperoleh dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten 

Bekasi akan dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memfokuskan 

pada hal-hal penting yang relevan, singga akan mudah dalam penyajian 

data. 

c. Display Data 

  Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias 

dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut36. Penyajian data 

digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab 

mengenai bagaimana kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

(BPLH) dalam mengawasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) pada kawasan industri di kabupaten Bekasi. Pada langkah ini 

                                                           
36 Ibid, Hlm 341 



35 

peneliti berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi informasi yang 

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses penyajian data 

dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar 

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang 

ditindaklanjuti untuk mencapai penelitian. 

d. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti sudah jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesa, dan 

dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain37. Penarikan 

kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hadil analisa data. Sehingga data yang diperoleh tentang kinerja 

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam mengawasi 

pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada kawasan industri 

di kabupaten Bekasi disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab 

rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan 

kesimpulan temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau 

gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah 

diteliti. 

37 Ibid, Hlm 345 


