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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Efektivitas Hukum 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif 

adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak 

dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.13 

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan 

untuk memantau.14 Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” 

disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal 

dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam 

suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari 

segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. 

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam  

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, 

hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk 

mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam 

                                                           
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284. 
14 Ibid. 
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masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of 

social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam 

masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran 

masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang 

rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan 

agar supaya hukum berlaku efektif.  

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 

kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan 

bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati 

atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.15 Sebagaimana 

yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-

macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization. 

Faktor-faktor  yang  mengukur  ketaatan  terhadap  hukum  secara umum 

antara lain16 :  

a. Relevansi  aturan  hukum  secara  umum,  dengan  kebutuhan  hukum 
dari  orang-orang  yang  menjadi  target  aturan  hukum  secara  umum 
itu.   

  

b. Kejelasan  rumusan  dari  substansi  aturan  hukum,  sehingga  mudah 
dipahami  oleh  target  diberlakukannya  aturan  hukum.   

 
c. Sosialisasi  yang  optimal  kepada  seluruh  target  aturan  hukum  itu.  

                                                           
15 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit 
Kencana. Hal. 375. 

16  Ibid. Hal. 376. 
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d. Jika  hukum  yang  dimaksud  adalah  perundang-undangan,  maka 
seyogyanya  aturannya  bersifat  melarang,  dan  jangan  bersifat 
mengharuskan,  sebab  hukum  yang  bersifat  melarang (prohibitur) 
lebih  mudah  dilaksanakan  ketimbang  hukum  yang  bersifat 
mengharuskan (mandatur).  

 
e. Sanksi  yang  diancam  oleh  aturan  hukum  itu  harus  dipadankan 

dengan  sifat  aturan  hukum  yang  dilanggar  tersebut.  
 
f. Berat  ringannya  sanksi  yang  diancam  dalam  aturan  hukum harus 

proporsional  dan  memungkinkan  untuk  dilaksanakan.   
 
g. Kemungkinan  bagi  penegak  hukum  untuk  memproses  jika  terjadi 

pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  tersebut,  adalah  memang 
memungkinkan,  karena  tindakan  yang  diatur  dan  diancamkan 
sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenanya  memungkinkan  untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan 
(penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  penghukuman).  

 
h. Aturan hukum  yang  mengandung norma  moral  berwujud larangan, 

relatif  akan  jauh  lebih  efektif  ketimbang  aturan  hukum  yang 
bertentangan  dengan  nilai  moral  yang  dianut  oleh  orang-orang 
yang  menjadi  target  diberlakukannya  aturan  tersebut.   

 
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung  pada  optimal  dan  profesional  tidak  aparat  penegak 
hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.  

 
j. Efektif  atau  tidaknya  suatu  aturan  hukum  secara  umum,  juga 

mensyaratkan  adanya  standar  hidup  sosio-ekonomi  yang  minimal 
di  dalam  masyarakat.   

 

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang 

berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum 

pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. 

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap 

keduanya :17  

                                                           
17 Ibid. Hal. 376.   
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a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa 

yang mempengaruhinya;  

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor 

apa yang mempengaruhinya.  

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat 

dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain :18 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 

didalam masyarakatnya.  
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), 
yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.   
 

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, 

baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam penegakan perundang-undangan tersebut.19 

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam 

penegakan hukum pada lima hal yakni :20 

1. Faktor Hukum 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 

                                                           
18 Ibid. Hal. 378. 
19 Ibid. Hal. 379. 
20 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta. Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5. 



26 
 

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 
tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.21 

 
2. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah 
baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada 
kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan 
hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum 
diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. 
Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui 
wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra 
dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang 
rendah dari aparat penegak hukum tersebut.22 

 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 
perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak 
hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi 
dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh 
karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 
penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 
fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.23 

 
4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 
atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. 
Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 
hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 
hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan.  

 
5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-
konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 

                                                           
21 Ibid. Hal. 8  
22 Ibid. Hal. 21 
23 Ibid. Hal. 37 
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dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, 
kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat 
yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-
undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat 
yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum 
perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai 
yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-
undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.24  

 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal 

pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor 

penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan 

oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun 

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga 

merupakan panutan oleh masyarakat luas.25 

 
B. Lingkungan Hidup 

Pengertian Lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 

Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan 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 adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat 

dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan 

dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, yang sering disebut sebagai 
                                                           

24  Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com. Diakses : 
Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015. 

 25 Ibid. Hal. 53 

http://pustakakaryaifa.blogspot.com/
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lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak 

hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara 

alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.26 

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling 

berhubungan 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. Namun, tidak dapat 

dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak 

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

diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa 

lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai 

obyek dan bukan sebagai subyek.27 

Berdasarkan definisi lingkungan hidup tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah satu kesatuan semua 

benda baik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan dan 

organisme lainnya, maupun makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara dan 

sebagainya yang memiliki proses interaksi dan saling mempengaruhi satu sama 

lain dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraan antara manusia dan alam. 

LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to Social 

Psychology” membagi lingkungan atas empat macam yakni : 

                                                           
26 N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua). 

Jakarta. Penerbit Erlanggga. Hal. 4. 
27 Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar. Jakarta. Penerbit 

Sinar Grafika. Hal. 22. 
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a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 
gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya 
tarik, ombak dan sebagainya.  

b. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat 
biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. 
Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi 
seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.  

c. Lingkungan sosial. Lingkungan Sosial ini dapat dibagi ke dalam tiga 
bagian :  
1) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: 

peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.  
2) 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.  

3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat 
batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal 
ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-
lain.  

d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 
institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat 
di daerah kota atau desa.28 

 
Ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan ekosistem adalah 

tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh 

dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas lingkungan hidup.  

Proses interaksi tidak terjadi antara manusia dengan lingkungannya saja, 

tetapi juga antar makhluk-makhluk lain. Diantara unsur-unsur tersebut saling 

berhubungan satu sama lain, sehingga harus senantiasa dijaga 

keseimbangannya. Apabila tidak, maka dampaknya keseimbangan lingkungan 

itu sendiri akan terganggu. 

                                                           
28 N.H.T Siahaan. Op.cit. Hal. 13-14. 
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C. Pencemaran Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup 

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi 

dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Secara 

mendasar dalam pencemaran dan pemburukan terhadap sesuatu makin lama 

akan kian menghancurkan apa yang dikotori, sehingga akhirnya dapat 

memusnahkan setiap sasaran yang dikotori. kalau hal ini terjadi, maka 

terjadilah pencemaran lingkungan hidup.29 

Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebenarnya adalah suatu 

tindak pidana yang susah untuk dipisah-pisahkan akan tetapi kedua bentuk 

tersebut dalam UUPPLH ternyata dibedakan pengertiannya.30 Pengertian 

mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 

Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan definisi Pencemaran 

Lingkungan Hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

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

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. 

Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan hidup sebagaimana 

dirumuskan dalam pasal 1 Angka 16 UUPPLH adalah tindakan orang yang 

                                                           
29 D. Soedjono. 1979. Pengamanan Hukum Terhadap Perencanaan Lingkungan Akibat 

Industri. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 21. 
30 M. Arief Nurdu’a dan Nursyam Sudharsono B. 1993. Hukum Lingkungan Perundang-

Undangan serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya 
Bakti. Hal. 18. 
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menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat 

fisik, kimia dan / atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup. 

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran 

lingkungan sebagai berikut : “pencemaran adalah suatu keadaan,dalam 

mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu ligkungan 

oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi 

sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan 

termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti 

semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati”. 

Adapula pengertian perncemaran menurut Otto Soemarwoto “adalah adanya 

suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau 

udara dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumbernya itu”.31 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah ketika suatu zat, organisme, 

atau unsur-unsur lain (seperti gas, cairan, atau energi) telah tercampur atau 

sengaja dicampurkan (terintroduksi) ke dalam lingkungan tertentu, sehingga 

mengganggu atau merusak sumber daya di dalam ekosistem di lingkungan 

tersebut. 

 
2. Indikator Tercemarnya Lingkungan Hidup (Air) 

Indikator tercemarnya suatu lingkungan tidak dapat dilihat hanya dari 

segi fisiknya saja, karena cara penilaian dan indera manusia berbeda menilai 

                                                           
31 Ibid. Hal. 19. 
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apakah suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar atau tidak tercemar, oleh 

karena itu dalam hukum lingkungan hidup dikenal adanya baku mutu 

lingkungan hidup yang mana baku mutu tersebut berfungsi sebagai indikator 

atau tolak ukur apakah lingkungan tersebut termasuk layak atau tidak layak 

digunakan.  

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Baku mutu 

lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 

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

yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai 

unsur lingkungan hidup.  

Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air 

limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku 

mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 20 

Ayat (2) UUPPLH. 

“Air” yang dimaksud dsini adalah sebagaimana yang tertuang di 

dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang 

Pengairan, yakni "Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau 

berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah 

permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di 

laut. Kemudian di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1974 Tentang Pengairan, dijelaskan pula bahwa "Sumber-sumber 
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Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, 

maupun di bawah permukaan tanah. 

Air merupakan salah satu unsur terpenting dalam ekosistem 

lingkungan hidup yang harus dilindungi agar tidak tercemar dan tetap 

terjaga kelestariannya. Untuk mengetahui apakah air telah tercemar atau 

tidak maka dapat diketahui dengan ukuran atau standar tertentu. Ukuran 

atau standar tertentu ini dinamakan dengan Baku Mutu Air. 

Adapun pengertian baku mutu air itu sendiri telah tertuang di dalam 

Pasal 1 Angka 9 PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air “adalah ukuran batas atau kadar 

makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau 

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 

tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. 

Di dalam Pasal 1 Ayat (9) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, suatu DAS 

dikatakan tercemar apabila mutu air yang dimiliki DAS tesebut telah 

melampaui 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. 

Sumber pencemaran air adalah pergelandangan kota (urban dwelles) 

yang membuang sampah dimana mereka berada, pembuangan kotoran dari 

pabrik dan industri, penghuni kota dengan sampah-sampahnya dan kotoran 

hasil cucian (detergen) dan sebagainya. Pencemaran melalui air berbahaya 
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karena di dalam air yang tercemar dikandung bakteri, virus, dan bahanbahan 

kimiawi yang berbahaya. 

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep- 

51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan 

Industri, Baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah 

cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Baku mutu air ditetapkan 

sebagai pengukur apakah air dapat dikatakan tercemar atau masih dalam 

batasan layak digunakan, sedangkan baku mutu limbah cair ditetapkan 

sebagai pengukur atau indikator Limbah yang dapat dibuang apakah perlu 

diminimalisir lagi atau tidak. 

Dalam Pasal 8 PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Klasifikasi mutu air 

ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu : 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku 
air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu 
air yang sama dengan kegunaan tersebut; 

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
prasarana / 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 
pertanaman, 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 menurut PP ini memuat sejumlah parameter (aspek 

kuantitatif) mutu air dan batas nilai atau kadarnya (aspek kualitatif). Angka 
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batas yang ditetapkan. Sebagaimana dilihat dalam Lampiran PP dapat 

berupa batas minimal yang harus ada, seperti oksigen terlarut, atau batas 

batas kisaran yang harus ada, seperti temperatur. Parameter atau batas 

penilaian untuk tiap golongan peruntukan air digunakan sebagai alat 

penilaian terhadap kualitas air, dan mengetahui daya tampung beban 

pencemaran.32 

Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah 

adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan 

menjadi : 

a. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air 
berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, 
warna dan adanya perubahan warna, bau dan rasa. 

b. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air 
berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH. 

c. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air 
berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada 
tidaknya bakteri pathogen. 
 

Indikator yang umum diketahui pada pemeriksaan pencemaran air 

adalah pH atau konsentrasi ion hydrogen, oksigen terlarut (Dissolved 

Oxygen, DO), kebutuhan oksigen biokimia (Biochemiycal Oxygen 

Demand, BOD), serta kebutuhan oksigen kimiawi (Chemical Oxygen 

Demand, COD), yakni sebagai berikut : 

a. Konsentrasi Ion Hidrogen atau pH 
Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan 
mempunyai pH sekitar 6,5 – 7,5. Air akan bersifat asam atau basa 
tergantung besar kecilnya pH. Bila pH di bawah pH normal, maka 
air tersebut bersifat asam, sedangkan air yang mempunyai pH di 
atas pH normal bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan 
industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu 

                                                           
32 N.H.T Siahaan. Op.cit. Hal. 263. 

http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/01/pencemaran-air-pengertian-indikator.html
http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/01/pencemaran-air-pengertian-indikator.html
http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/01/pencemaran-air-pengertian-indikator.html
http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/01/pencemaran-air-pengertian-indikator.html
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kehidupan biota akuatik. Sebagian besar biota akuatik sensitif 
terhadap perubahan pH dan menyukai pH antara 7 – 8,5. Nilai pH 
sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, misalnya proses 
nitrifikasi akan berakhir pada pH yang rendah. 
  

b. Oksigen Terlarut (DO) 
Tanpa adanya oksegen terlarut, banyak mikroorganisme dalam air 
tidak dapat hidup karena oksigen terlarut digunakan untuk proses 
degradasi senyawa organic dalam air. Oksigen dapat dihasilkan 
dari atmosfir ataudari reaksi fotosintesa algae. Oksigen yang 
dihasilkan dari reaksi fotosintesa algae tidak efisien, karena 
oksigenyang terbentuk akan digunakan kembali oleh algae untuk 
proses metabolisme pada saat tidak ada cahaya. Kelarutan oksigen 
dalam air tergantung pada temperature dan tekanan atmosfir. 
Berdasarkan data-data temperature dan tekanan, maka kalarutan 
oksigen jenuh dalam air pada 25oC dan tekanan 1 atmosfir adalah 
8,32 mg/L. 
 

c. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD) 
Dekomposisi bahan organik terdiri atas 2 tahap, yaitu terurainya 
bahan organic menjadi anorganik dan bahan anorganik yang tidak 
stabil berubah menjadi bahan anorganik yang stabil, misalnya 
ammonia mengalami oksidasi menjadi nitrit atau nitrat (nitrifikasi). 
Pada penentuan nilai BOD, hanya dekomposisi tahap pertama yang 
berperan, sedangkan oksidasi bahan anorganik (nitrifikasi) 
dianggap sebagai zat pengganggu. Dengan demikian, BOD adalah 
banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam 
lingkungan air untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan 
organic yang ada dalam air menjadi karbondioksida dan air.33 
 

Dinyatakan dalam Pasal 14 PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa Status 

mutu air ditetapkan untuk menyatakan :  

a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;  

b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.  

 

 

                                                           
33 Lina. W. 2004. Pencemaran Air : Sumber, Dampak, dan Penanggulangannya. Bogor. 

Makalah Pribadi Pengantar Filsafat Sains. Institut Pertanian Bogor.  

http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/01/pencemaran-air-pengertian-indikator.html
http://mari-belajarbiologi.blogspot.com/2016/01/pencemaran-air-pengertian-indikator.html
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3. Limbah 

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah adalah 

sisa suatu usaha dan / atau kegiatan. Yang dimaksud sisa suatu kegiatan 

disini adalah sisa suatu kegiatan dan / atau proses produksi yang antara lain 

dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan 

dan kegiatan lain.   

Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif 

terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Air limbah industri 

maupun rumah tangga (domestik) apabila tidak dikelola dengan baik akan 

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Limbah atau sampah yaitu 

limbah atau kotoran yang dihasilkan karena pembuangan sampah atau zat 

kimia dari pabrik-pabrik.  

Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak berarti 

dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga dapat 

menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan 

benar. Limbah atau sampah juga dapat berarti sesuatu yang tidak berguna 

dan dibuang oleh kebanyakan orang, mereka menganggapnya sebagai 

sesuatu yang tidak berguna dan jika dibiarkan terlalu lama maka akan 

menyebabkan penyakit padahal dengan pengolahan sampah secara benar 

maka dapat menjadikan sampah ini menjadi benda ekonomis. 

Limbah dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam), yakni sebagai 

berikut : 
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a. Limbah Organik 
Limbah organik memiliki defenisi berbeda yang penggunaannya 
dapat disesuaikan dengan tujuan penggolongannya. Berdasarkan 
pengertian secara kimiawi limbah organik merupakan segala 
limbah yang mengandung unsur karbon (C), sehingga meliputi 
limbah dari mahluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia, 
sisa makanan, dan sisa-sisa tumbuhan mati), kertas, plastik, dan 
karet. Namun, secara teknis sebagian besar orang mendefinisikan 
limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari mahluk 
hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya, bahan-bahan 
organik alami namun sulit membusuk/terurai, seperti kertas, dan 
bahan organik sintetik (buatan) yang juga sulit membusuk/terurai, 
seperti plastik dan karet, tidak termasuk dalam limbah organik. Hal 
ini berlaku terutama ketika orang memisahkan limbah padat 
(sampah) di tempat pembuangan sampah untuk keperluan 
pengolahan limbah. Limbah organik yang berasal dari mahluk 
hidup mudah membusuk karena pada mahluk hidup terdapat unsur 
karbon (C) dalam bentuk gula (karbohidrat) yang rantai kimianya 
relatif sederhana sehingga dapat dijadikan sumber nutrisi bagi 
mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Hasil pembusukan 
limbah organik oleh mikroorganisme sebagian besar adalah berupa 
gas metan (CH4) yang juga dapat menimbulkan permasalahan 
lingkungan. 
 

b. Limbah Anorganik 
Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah anorganik meliputi 
limbah-limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam 
(misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari 
kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca, dan pupuk 
anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor). 
Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak 
dapat diurai oleh mikroorganisme. Seperti halnya limbah organik, 
pengertian limbah anorganik yang sering diterapkan di lapangan 
umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah). Agak 
sedikit berbeda dengan pengertian di atas secara teknis, limbah 
anorganik didefinisikan sebagai segala limbah yang tidak dapat 
atau sulit terurai / busuk secara alami oleh mikroorganisme 
pengurai. Dalam hal ini, bahan organic seperti plastik, kertas, dan 
karet juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan 
tersebut sulit diurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya 
membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang (polimer). 
 

c. Limbah Cair 
Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, 
berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur 
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(tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair 
diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu : 
1) Limbah cair domestik (domestic wastewater) yaitu limbah cair 

hasil buangan dari rumah tangga, bangunan perdagangan, 
perkantoran, dan sarana sejenis. Misalnya air deterjen sisa 
cucian, air sabun, tinja.  

2) Limbah cair industri (industrial wastewater), yaitu limbah cair 
hasil buangan industri. Misalnya air sisa cucian daging, buah, 
sayur dari industri pengolahan makanan dan sisa dari pewarnaan 
kain / bahan dari industri tekstil.  

3) Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair 
yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran 
pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau 
melalui luapan dari permukaan.  

4) Air Hujan (strom water), yaitu limbah cair yang berasal dari 
aliran air hujan di atas permukaan tanah.  
 

d. Limbah Padat 
Merupakan limbah yang terbanyak dilingkungan. Biasanya limbah 
padat disebut sebagai sampah. Klasifikasi limbah padat (sampah) 
menurut istilah teknis ada 6 kelompok, yaitu : 
1) Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat 

semi basah, berupa bahan-bahan organik yang mudah busuk.  
2) Sampah anorganik dan organik tak membusuk (rubbish), yaitu 

limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit 
terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit membusuk, 
misalnya kertas, plastik, kaca dan logam.  

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

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

5) Sampah sapuan (street sweeping), yaitu limbah padat hasil 
sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di 
jalanan  

6) Sampah industri (industrial waste), semua limbah padat 
buangan industri.  
 

e. Limbah Gas 
Jenis limbah gas yang berada di udara terdiri dari bermacam-
macam senyawa kimia. Misalnya, karbon monoksida (CO), karbon 
dioksida (CO2), Nitrogen oksida (NOx), Sulfur dioksida (SOx), 
asam klorida (HCl), Amonia (NH3), Metan (CH4), Klorin (Cl2). 
Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-
partikel bahan padatan, disebut materi partikulat. Pengelompokan 
Berdasarkan Sumber : 



40 
 

1) Limbah domestik, adalah limbah yang berasal dari kegiatan 
pemukiman penduduk.  

2) Limbah industri, merupakan buangan hasil proses industri.  
3) Limbah pertanian, berasal dari daerah pertanian atau 

perkebunan. 
4) Limbah pertambangan, berasal dari kegiatan pertambangan.  

 
f. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Suatu limbah digolongkan sebagai Limbah B3 bila mengandung 
bahan berbahaya beracun yang sifat dan konsentrasinya baik 
langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan 
lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan 
yang termasuk Limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang 
berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa 
kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang 
memerlukan penanganan dan pengolahan khusus.34 
 

 
D. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 2 UUPPLH, bahwa pengelolaan 

lingkungan hidup yang diselenggerakan dengan asas-asas sebagai berikut : 

1. Asas Tanggung Jawab Negara 
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah : 
a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

                                                           
34 R. M. Gatot P. Soemartono. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Penerbit Sinar 

Grafika. Hal 143 – 144. 
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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 dan / atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

 
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan 

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah 
bahwa 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. Asas Keserasian dan Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah 
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan 
berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan 
perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

 
4. Asas Keterpaduan 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 
memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen 
terkait. 

 
5. Asas Manfaat 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha 
dan / atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan 
dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras 
dengan lingkungannya. 
 

6. Asas Kehati-Hatian 
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa 
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan / atau kegiatan 
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran 
dan / atau kerusakan lingkungan hidup. 
 

7. Asas Keadilan 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan 
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secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, 
lintas generasi, maupun lintas gender. 
 

8. Asas Ekoregion 
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan 
karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, 
budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 
 

9. Asas Keanekaragaman Hayati 
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa 
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 non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan 
membentuk ekosistem. 
 

10. Asas Pencemar Membayar 
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa 
setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 
menimbulkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup 
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
 

11. Asas Partisipatif 
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa 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. Asas Kearifan Lokal 
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat. 
 

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” 
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, 
dan keadilan. 
 

14. Asas Otonomi Daerah 
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa 
Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri 
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urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 

Tujuan dilaksanakannya Perlindungan dan dan Pengelolaan lingkungan 

hidup menurut Pasal 3 UUPPLH adalah sebagai berikut : 

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup; 

2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup; 
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi 

masa depan; 
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia; 
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
10. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

 
Visi pengelolaan lingkungan agar terwujudnya perbaikan kualitas fungsi 

lingkungan hidup yang diselenggerakan dengan asas tanggungjawab Negara, 

asas berlanjutan, asas manfaat diselenggerakan untuk mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui 

penerapan prinsip-prinsip good environmental governance, guna meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada beberapa misi yang harus dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi pengelolaan lingkungan hidup yaitu : 

1.  Mewujudkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup guna 
mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.  

2.  Membangun koordinasi dan kemitraan para pemangku kepantingan 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup 
secara efisien, adil dan berkelanjutan.  
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3.  Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran 
SDA dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 
 

Agar tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai, maka 

perangkat hukum positif telah memberikan pengakuan adanya hak dan 

kewajiban yang dipunyai baik individu-individu, warga masyarakat atau 

kelompok sosial tertentu seperti ditetapkan dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 

67 UUPPLH yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan Setiap 

orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap manuisa tanpa kecuali 

berhak untuk menikmati / memanfaatkan lingkungan hidup. Akan tetapi hak ini 

disertai pula dengan kewajiban, yakni manusia juga mempunyai kewajiban 

untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi sesuatu akibat dan 

penggunaan hak atas lingkungan hidupnya. 

 
E. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 

 

Menurut Sugiharto “air limbah” adalah kotoran yang berasal dari 

masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air 

permukaan, serta buangan lainnya.35 Terdapat landasan-landasan terkait 

dengan pengelolaan air limbah yakni sebagaimana yang telah tertuang di dalam 

                                                           
35 Sugiharto. 1987. Lingkungan dan Berbagai Analisa Terhadap Pencemarannya. Bandung. 

Hal. 93. 
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Pasal 163 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

dan Pasal 67 UUPPLH, yang menjelaskan sebagai berikut : 

1. Pasal 163 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan : 
“Lingkungan sehat yang mencakup lingkungan pemukiman, tempat 
kerja, tempat rekreasi, dan fasilitas umum, bebas dari unsur-unsur 
yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain : 
a. Limbah Cair; 
b. Limbah Padat; 
c. Limbah Gas; 
d. Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan Pemerintah; 
e. Binatang pembawa penyakit; 
f. Zat kimia yang berbahaya; 
g. Kebisingan yang melebihi ambang batas; 
h. Radiasi sinar penglon dan non-penglon; 
i. Air yang tercemar; 
j. Udara yang tercemar; dan 
k. Makanan yang terkontaminasi. 
 

2. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 
lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan / atau 
kerusakan lingkungan hidup”. 
 

Kemudian 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. 
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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 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Menurut Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa 

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / 

atau penimbunan. Hal ini dijelaskan pula di dalam Pasal 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun, yakni sebagai berikut : 

1) Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk 
mengurangi jumlah dan / atau mengurangi sifat bahaya dan / atau 
racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan / atau 
kegiatan. 
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2) Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 
yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud 
menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. 

3) Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 
dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara 
sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan / atau pengolah dan / atau 
penimbun limbah B3.  

4) Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah 
B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat 
dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau 
ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.  

5) Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali 
(recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang 
(recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu 
produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan 
dan kesehatan manusia.  

6) Menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 
2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan / atau 
menghilangkan sifat bahaya dan / atau sifat racun. 

7) Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah 
B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak 
membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

 
Setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia diberikan amanat oleh 

Pemerintah Pusat untuk mengurus perencanaan, pengendalian pembangunan, 

penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, 

pengendalian lingkungan hidup dan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 

Urusan-urusan tersebut dalam skala kabupaten / kota menjadi urusan wajib 

yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota. Oleh karena itu 

perbaikan kondisi sanitasi dan pengolahan serta pengelolaan air limbah 

domestik pada skala kabupaten / kota pada dasarnya menjadi urusan wajib 

yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota. 

Untuk mengoptimalkan pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik 

yang baik di Kota Batu, maka dibentuklah Peraturan Walikota Batu Nomor 19 
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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. 
c. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi 

pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan 

tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Jika 

pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka 

air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih 

dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini 

adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat 

konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang 

ke badan air di lingkungan. 

Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang 

mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan 

kondisinya sendiri atau yang disebut “self purification”. Alam memiliki 
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kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air limbah menjadi 

bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, diantaranya 

adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari 

tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan 

penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan 

sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya 

sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi 

penumpukan beban limbah sampai dimana kemampuan alam untuk dapat 

melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih rendah dibanding 

dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


