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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berjajar dari ujung barat 

(Sabang) sampai timur (Marauke), yang terdiri dari 34 Provinsi dengan jumlah 

penduduk terbesar ke-4 di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 

237.641.326 jiwa. Penyebaran penduduk terbesar berada di Pulau Jawa dengan 

prosentase 57,5 % jumlah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Dari total 

34 Provinsi di Indonesia, tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak 

berada di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 43.053.732 jiwa, Jawa Timur 

sebanyak 37.476.757 jiwa, dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 

32.382.657 jiwa.1 

Kepadatan jumlah penduduk di Pulau Jawa berdampak pada kualitas 

lingkungan hidup yang mulai tercemari. Tercemarnya lingkungan hidup ini 

sebagaimana diketahui dapat diakibatkan oleh pembangunan yang semakin 

melesat, penumpukan sampah, asap dari transportasi, limbah rumah tangga, 

limbah industri dan pabrik, limbah pertambangan, dan sebagainya.  

Pencemaran lingkungan hidup di Pulau Jawa tersebut terjadi pula di Kota 

Batu, Jawa Timur.Kota Batu secara geografis terletak antara 112°17’-112º57’ 

Bujur Timur dan 7°44’-8º26’ Lintang Selatan. Kota Batu merupakan salah satu 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik. 2016. BPS Indonesia. http://sp2010.bps.go.id. Diakses : Pukul 

22.00 WIB, Tanggal 20 April 2016. 

http://sp2010.bps.go.id/
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kota di Jawa Timur yang sangat potensial terutama untuk pengembangan di 

sektor pariwisata dan pertanian. Lokasi Kota Batu terletak di sebelah selatan 

Kota Surabaya dengan jarak sekitar 100 Km. Secara administratif Kota batu 

dibatasi oleh: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan 

Pasuruan, sebelah timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Malang dan 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Malang. 

Kota Batu dibagi  menjadi  3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, 

Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 19 Desa, 5 Kelurahan, 

226 RW dan 1.059 RT. Luas wilayah Kota Batu 19.908,72 ha, untuk 

Kecamatan Batu seluas 4.545,81 ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 ha dan 

Kecamatan Bumiaji 12.797,89 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 

211.298 jiwa (BPS, 2015) dengan kepadatan rata-rata 1.060 jiwa/ km2.2 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan 

ekonomi Kota Batu yang mengarah pada Tourism and Agropolitan City yang 

semakin pesat, berpotensi memberi dampak pada penurunan kondisi kualitas 

air. Permasalahan yang mempengaruhi terhadap kualitas air pada DPS (Daerah 

Pengaliran Sungai) Brantas hulu, khususnya di wilayah Kota Batu adalah 

kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai), pencemaran limbah domestik, 

pencemaran air buangan industri, pencemaran air limbah rumah sakit, 

pembuangan sampah yang langsung ke badan air dan tingginya penggunaan 

pupuk kimia pertanian, dan masalah pengelolaan serta kesadaran masyarakat. 

                                                           
2Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2015. Statistik Daerah Kota Batu 2015. 

http://batukota.bps.go.id. Diakses : Pukul : 17.11 WIB, Tanggal 14 September 2016. 

http://batukota.bps.go.id/
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Berikut merupakan contoh dari pencemaran lingkungan yang berdampak 

pada penurunan kondisi kualitas air di Kota Batu : 

BATU. Kondisi sumber air di Kota Batu selama beberapa waktu terakhir 
semakin kritis. Bila sebelumnya tercatat separuh dari 111 sumber air 
mulai mengering, sekarang debit tiga sumber air mulai mengalami 
penurunan. Kondisi ini tidak hanya mengancam warga Batu saja, tetapi 
juga warga di 15 daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Malang dan 
Kota Malang. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bambang Parianom 
mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus menangani 57 sumber air, 
sekaligus melakukan survei seluruh kondisi sumber air, bekerja sama 
dengan Departemen Kehutanan. Survei dimulai dari Desa Sumber 
Brantas, Kecamatan Bumiaji. Tiga sumber air yang mendapat prioritas 
perhatian khusus adalah Gemulo, Binangun, dan Banyuning. Debit air di 
tiga sumber ini menurun drastis dalam sepuluh tahun terakhir. Sumber 
Binangun yang menjadi sumber air penting bagi PDAM Kota Malang 
kini debit airnya menurun dari 250 (1980) menjadi 230 liter per detik 
pada 2009. Oleh karena itu, selain melibatkan PDAM Kota Batu, PDAM 
Kota Malang juga diminta terlibat dalam kegiatan konservasi semisal 
menyediakan ribuan bibit tanaman untuk reboisasi. Pemerintah Kota 
Batu juga mengharapkan keterlibatan maupun kontribusi dari daerah lain 
untuk menyelamatkan sumber air, khususnya Sumber Brantas.3 
 
Dampak penurunan kualitas air pada contoh di atas sesuai sebagaimana 

pendapat Gunawan Suratmo yang menyatakan bahwa dampak dari suatu 

Proyek Pembangunan pada aspek fisik dan kimia dari lingkungan dapat dibagi 

ke dalam lima kelompok sebagai berikut : 

a. Dampak kebisingan; 

b. Dampak pada Kualitas Udara; 

c. Dampak pada Kuantitas dan Kualitas Air; 

d. Dampak pada Iklim atau Cuaca; 

e. Dampak pada Tanah.4 

                                                           
3Tempo. 2009. Sumber Air di Kota Batu Makin Kritis. http://m.tempo.co. Diakses : Pukul 

17.59 WIB, Tanggal 14 September 2016. 
4Gunawan  Suratmo. 2002. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Cetakan 9. 

Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hal. 97. 

http://m.tempo.co/
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Dampak-dampak tersebut yang akan menjadi masalah jika lingkungan 

telah tercemar. Masalah pencemaran lingkungan memang merupakan suatu 

masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak 

untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, 

bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah agar jangan sampai lagi terjadi 

pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran 

Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia, sehingga malampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. 

Pencemaran lingkungan hidup brakibat pada rusaknya keadaan alam atau 

lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan / 

atau Kerusakan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kerusakan lingkungan 

hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, 

kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup.  

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kota Batu antara lain 

disebabkan oleh limbah, baik itu limbah domestik, maupun limbah industri dan 

pertambangan. Menurut Pasal 1 Angka 20 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah adalah sisa suatu 
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usaha dan / atau kegiatan. Pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau 

wujudnya dapat dibagi menjadi empat yaitu limbah cair, limbah padat, limbah 

gas, dan limbah suara. 

Menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 

2014 Tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta 

Karya dan Tata Ruang, Air limbah domestik atau air limbah rumah tangga 

adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena suatu hasil usaha 

dan / atau kegiatan rumah tangga, daerah komersial, perkantoran, fasilitas 

rekreasi, apartemen, asrama, dan rumah makan yang berbentuk cair melalui 

fasilitas pembuangan. 

Air Limbah Domestik termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya 

dan beracun (Limbah B3). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut 

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

Air Limbah Domestik yang terdiri dari limbah rumah tangga seperti sisa 

deterjen, sabun mandi, pembersih kamar mandi, pembersih lantai, pembersih 

kaca / jendela, dan bahan-bahan rumah tangga lainnya termasuk Limbah B3 

dari Sumber Spesifik Umum. Limbah B3 dari Sumber Spesifik merupakan 

Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat 

ditentukan, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (3) Huruf c 

dan Tabel 3 (Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum) Lampiran I 
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Air limbah domestik dapat ditanggulangi dengan membuat sanitasi yang 

baik. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih 

dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan 

bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan 

meningkatkan usaha manusia.5 

Kondisi sanitasi yang baik tercipta jika faktor-faktor lingkungan yang 

merupakan mata rantai penularan penyakit dapat dilenyapkan atau 

dikendalikan. Perbaikan kondisi sanitasi biasanya mencakup bidang 

pengelolaan sampah, pengendalian tinja, penanganan air limbah rumah tangga 

dan penyaluran air hujan (drainase). Upaya perbaikan kondisi sanitasi juga 

harus dibarengi dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan perencanaan dan 

pengendalian pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana umum, 

penanganan bidang kesehatan, pengendalian lingkungan hidup dan 

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya menjadi urusan wajib bagi 

pemerintah daerah. Urusan-urusan tersebut dalam skala kabupaten/kota 

menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 

Oleh karena itu perbaikan kondisi sanitasi pada skala kabupaten/kota pada 

                                                           
5Wikipedia. Sanitasi. http://id.m.wikipedia.org. Diakses : Pukul 23.07 WIB, Tanggal 14 

September 2016. 

http://id.m.wikipedia.org/
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dasarnya menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten / kota. 

Pada tahun 2008 – 2009, Pemerintah Kota Batu terdorong untuk ikut 

serta dalam program Indonesia Sanitation Sector Development Program 

(ISSDP), yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah Republik 

Indonesia (melalui Bappenas) untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di 

Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, 

dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di 

tingkat pusat maupun daerah. 

Produk dari program ini adalah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) 

Batu Tahun 2010 – 2014. Penyusunan dokumen ini merupakan upaya 

Pemerintah Kota Batu untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan 

sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor 

sanitasi kota. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara 

komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif. 

Secara umum peraturan tentang sanitasi diatur di dalam Pasal 27 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Kota Batu Tahun 2010-20130, yaitu : 

(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 Huruf b meliputi : 
a. Sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa 

instalasi pengolahan air limbah. 
b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual 

maupun komunal. 
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(2) Sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa 
instalasi pengolahan air limbah meliputi : pengelolaan kawasan 
industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar wajib 
menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan 
memerlukan pengorganisasian dengan penggunaan teknologi tinggi, 
diarahkan pada Desa Giripurno. 
 

(3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun 
komunal. 

 
(4) Sistem Pengolahan diarahkan pada sistem on-site sanitation. 

 
(5) Rencana pengelolaan prasarana air limbah terdiri dari : 

a. Mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem 
publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran limbah terpusat. 

b. Pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada 
kawasan-kawasan yang sudah dilayani sistem tersebut. 

c. Pengelolaan penanganan air limbah dari kgiatan industri, rumah 
sakit, hotel, restoran dan rumah tangga. 

 
Untuk mengoptimalkan sanitasi yang baik di Kota Batu, maka 

dibentuklah Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 

dan Tata Ruang, yang secara khusus dituangkan di dalam Pasal 4 yang 

menyatakan bahwa : 

(1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta 
Karya dan Tata Ruang Kota Batu dalam menyelenggarakan 
pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan pengelolaan air limbah 

domestik. 
b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan air limbah domestik. 
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c. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi 
pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembentukan 

dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 

ini dibuat untuk meminimalisir pencemaran di Kota Batu yang terjadi akibat 

dari pembuangan air limbah domestik. 

Dasar dibentuknya Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 ini 

adalah Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Batu yakni sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 Huruf g dan h yang 

menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan,  melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi 

program dan kegiatan di bidang tata bangunan dan penyehatan lingkungan dan 

air minum, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis 

penggunaan sarana dan prasaranaair bersih serta penyehatan lingkungan, dan 

pengendalian teknis sarana dan prasarana air bersih, sampah dan air limbah. 

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 

2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Batu tersebut, maka UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu 

berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang 

tertuang di dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan 
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Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air 

Limbah Domestik, untuk meminimalisir pencemaran di Kota Batu yang terjadi 

akibat dari pembuangan air limbah domestik. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Batu. Lembaga-lembaga / instansi-instansi yang turut terkait dalam 

menjalankan tugas dan fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik ini antara lain 

adalah Bapeda Kota Batu, Dinas Kesehatan Kota Batu, Dinas Pekerja Umum 

Pengairan dan Bina Marga Kota Batu, Dinas Pekerja Umum Cipta Karya Kota 

Batu, dan Dinas Perumahan Kota Batu. 

Pengelolaan air limbah/air buangan di Kota Batu dilakukan secara on-site 

dan off site, yaitu secara individual pada masing-masing rumah tangga dan 

komunal dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti jamban umum, MCK 

dengan tangki septik dan cubluk serta saluran lainnya seperti sungai dan kolam, 

dan juga terdapat instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di daerah Durek.  

Jaringan drainase yang ada di Kota Batu dikelola oleh Sub Dinas Cipta 

Karya Kota Batu, dapat dikelompokkan menjadi jaringan drainase dengan 

saluran terbuka dan jaringan drainase dengan saluran tertutup. Data yang dapat 

dikumpulkan mengenai sistem drainase ini adalah panjang saluran primer dan 

sekunder sepanjang 11 km dan 15,5 km. 

Pada umumnya, sistem sanitasi di Kota Batu berfungsi dengan baik, akan 

tetapi masih terdapat beberapa tempat yang belum diselenggarakannya 

pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan di 
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dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 

Tahun 2014, sehingga masih terdapat penurunan kualitas air yang merupakan 

salah satu dampak dari air limbah domestik.  

Sistem drainase Kota Batu juga sudah berfungsi dengan baik, namun 

masih ada beberapa tempat yang sistem drainasenya perlu penataan ulang 

karena pada musim panghujan daerah tersebut sering banjir. Hal itu 

diakibatkan oleh kurang terintegrasinya sistem drainase antar daerah yang 

memiliki perbedaan ketinggian, sehingga tidak ada distribusi jatuhnya air hujan 

antara daerah-daerah tersebut. 

Penulis hanya memfokuskan penelitian ini kepada Pasal 4 Ayat (2) Huruf 

a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan air 

limbah domestik, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik menyelenggarakan 

fungsi pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik, 

dan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan air limbah domestik. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 

membahasnya lebih rinci di dalam Penulisan Hukum yang berjudul : 

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF A DAN 

BPERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 19 TAHUN 2014 

TENTANG TUGAS UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

(Studidi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, 

agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air 

Limbah Domestik ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) 

Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang 

Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang 

efektivitas pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Walikota 

Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 

Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 

2014Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik. 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Penelitian 

a. BagiPenulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan teori berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat, serta sebagai syarat akademis untuk 

mendapat gelar sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan 

menjadi sebuah informasi kepada para penegak hukum. Menyajikan 

bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

bidang Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan tata ruang kota, 

khususnya terhadap Sistem Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah) yang 

efektif guna menanggulangi dan meminimalisir pencemaran lingkungan 

hidup. 

c. BagiMasyarakat 

Penelitianinidiharapkandapatmenambahpemahamanhukumbagimasyarak

at terutama tentang pengetahuan yang berwawasan lingkungan hidup 

sehat yang dapat menciptakan keharmonisan antara kehidupan manusia 

dan alam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

secara akademis, yakni dengan memberikan sebuah wawasan baru atau 

memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian 

secara lebih jauh terhadap ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

Hukum Lingkungan, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang 

bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang, khususnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan air limbah atau Sanitasi, agar 

tercipta kehidupan masyarakat pemukiman dan perumahan baik di 

perkotaan maupun di pedesaan yang berwawasan lingkungan sehat, bersih, 

dan nyaman untuk menopang keberlangsungan ekosistem kehidupan. 

 
E. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi, untuk memberikan kebenaran dari penulisan 

maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, karena metode penelitian 

sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan 

jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

dengan menggunakan metode-metode tertentu. Adapun metode yang 

digunakan adalah : 

1. MetodePendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara 

yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori 

hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.6 

Penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam 

kesehariannya (law in action).7 

Dengan metode pendekatan ini pendekatan masalah dilakukan dengan 

cara menggali keterangan dari berbagai pihak terkait sebagai kajian dalam 

proses pembahasan dengan membandingkan teori dan kenyataan yang 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan dengan melihat kenyataan yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai efektivitas pelaksanaan 

Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 

2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dan kendala 

yang dihadapi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014. 

 
2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diUnit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu,yang mana tugas dan 

fungsinya di atur di dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 

Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik,yang dalam hal ini 

berhubungan langsung dengan masalah yang Penulis bahas dalam penelitian 

                                                           
6Bambang Waluyo. 2007.  Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Penerbit Sinar 

Grafika. Hal. 6. 
7Mohammad Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 53.  
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ini, yakni mengenai efektivitas pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik dan kendala yang dihadapi UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam menjalankan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu 

Nomor 19 Tahun 2014. 

 
3. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat 

memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun pengambilan data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama 

/ pertama.8 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Narasumber 

dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh secara langsung 

dari literatur, laporan-laporan, buku, majalah, buletin, peraturan 

perundang-undangan, maupun berita-berita sajian media cetak yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. 

 

                                                           
8Fakultas Hukum UMM. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Hal.18. 
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c. Data Tersier 

Data Tersier yaitu jenis data mengenai pengertian baku bahan 

hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun 

sekunder yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus, Grossary dan lain-

lain.9 

 
4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah penulis akan melakukan pencarian data secara 

langsung di lokasi penilitian untuk menemukan data-data yang terkait 

dengan penilitian yang dilakukan oleh penulis. 

 
b. Interview / Wawancara 

Interview (wawancara) yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan 

Narasumber dan Responden yang dianggap mengetahui banyak tentang 

masalah penelitian.10 Dalam penelitian ini digunakanlah teknik 

wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang 

dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah 

                                                           
9
Ibid. 

10Lexy  J. Moleong. 1998. Penelitian Kualitatif. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya. 
Hal. 186. 
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(directive interview).11 Wawancara ini dilaksanakan dengan sistem 

terbuka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum dicantumkan dalam 

daftar pertanyaan dapat langsung ditanyakan. Wawancara ini Peneliti 

lakukan dengan Pihak dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air 

Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Batu, yakni dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku 

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota BatuPeriode Maret 

2016 – Sekarang, dan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan 

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu Periode Juni 

2015 – Maret 2016. 

 
c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperkuat dalam 

pembuktian pengumpulan data, yaitu melalui dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari lokasi penelitian yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Batu.  

Dokumentasi yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Batu dalam penelitian ini berupa foto-foto 

dan dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan permasalahan 

yang diangkat oleh Penulis. 

                                                           
11Ronny Haninjto Soemitro. 1999. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. 

Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 57. 



19 
 

d. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, 

peraturan perundang-undangan, jurnal, penilitian sebelumnya, serta 

media massa massa yang terkait dengan penilitian. Kemudian data-data 

tersebut akan di sesuaikan dengan kebutuhan jenis data. 

 
e. Studi Internet 

Studi internet yaitu, penulis melakukan penelitian atau pencarian 

data melalui situs internet atau website yang berkaitan dengan 

permasalahan yang penulis teliti. 

 
5. Analisa Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ialah peneliti 

memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, 

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam 

pemahaman dan interpretasi data.12 

 
 
 

 
 
                                                           

12Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Penerbit Citra 
Aditya Bakti. Hal. 172. 



20 
 

F. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, Penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

BAB I 

 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan mengenai Efektivitas 

Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan Walikota 

Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air 

Limbah Domestik, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 
BAB II Bab ini menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum 

yang mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab 

rumusan masalah, didalam bab ini Penulis akan menguraikan dan 

menjelaskan teori-teori hukum mengenai Teori Efektifitas Hukum, 

Teori Lingkungan Hidup, Teori Pencemaran LingkunganHidup, 

Teori Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menjelaskan peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Air 

Limbah Domestik. 
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BAB III Bab ini berisi Penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa 

secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti yaitu berkenaan denganbagaimana 

efektivitas pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik dan apa saja kendala yang 

dihadapi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) 

Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014. 

 
BAB IV Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan 

dan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, serta saran yang  

merupakan sumbangan pemikiran penulis terkait dengan 

permasalahan yang diangkat. 

 


