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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 

1. Lokasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(PALD), yang merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk 

pada tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Batu. UPT PALD beralamat di Jalan Raya Tlekung TPA. Alasan 

Pemilihan Lokasi tersebut adalah karena UPT PALD merupakan UPT yang 

dibentuk untuk mengelola Air Limbah Domestik di Kota Batu berdasarkan 

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 ini. 

 
2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi adalah rumusan mengenai sesuatu apa yang diinginkan dan 

mencerminkan harapan, impian, angan-angan yang ingin dicapai, 

dilandasi oleh kondisi, potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada 

masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan mengacu pada 

Visi Pemerintah Kota Batu, maka Visi Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Batu adalah : “Terwujudnya Kawasan Permukiman yang 
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Bersih, Indah, Nyaman, dan Aman, Guna Mendukung Pariwisata Kota 

Batu”. 

 
b. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dapat dilaksanakan, diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil 

dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Maka Misi Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan penataan permukiman dan bangunan gedung dan 

rumah Negara yang dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan 

permukiman yang memadai. 

2) Mewujudkan pemanfaatan dan pengendalian peruntukkan lahan sesuai 

dengan rencana tata ruang Kota. 

3) Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan yang bertaraf 

Internasional serta pelayanan kebersihan Kota dan Lingkungan 

Permukiman yang mendukung kebersihan sebagai Kota Wisata. 

4) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, penataan, dan perluasan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH), Lahan Pemakaman dan Penerangan 

Jalan Umum (PJU) yang mendukun keindahan dan kenyamanan Kota 

Batu sebagai Kota Wisata. 

5) Mewujudkan peningkatan kinerja dalam pelayanan penanggulangan 

dan upaya preventif atas bahaya kebakaran. 
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3. Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah 

sebagai berikut : 

Bagan 1 

Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 

 
Sumber : Data Dari UPT PALD Kota Batu Tahun 2016 (Diolah) 

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kota Batu dipimpin 

oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab memimpin Unit Pelaksana 

Teknis ini yakni Bapak Vardian Budi Santoso, ST. Kepala UPT membawahi 

Kepala T, Koordinator Divisi I Penanggung Jawab Retribusi, Koodinator 

Divisi II Quality Control, Koordinator Divisi III Petugas, dan Staff-Staff 

lainnya. Pegawai di UPT PALD hingga saat ini masih berjumlah sekitar 12 

orang, dengan 4 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 
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sisanya adalah Honorer dan Outsourcing. Jumlah pegawai ini masih kurang 

dari jumlah pegawai yang seharusnya dibutuhkan oleh UPT PALD Kota 

Batu, yakni sekitar 16 orang pegawai. Namun, untuk kedepannya UPT 

PALD Kota Batu akan menambah jumlah pegawai agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan efektif dan maksimal. 

 
B. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b Peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 

 

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan 

hukum pada lima hal, dan tolak ukur efektivitas ini pula yang Penulis jadikan 

sebagai teori untuk menganalisa efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) Huruf 

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

Pengelolaan Air Limbah Domestik, yakni sebagai berikut :37 

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 

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 

                                                           
37 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta. Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5. 
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setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.38 

Faktor Hukum disini dapat dikatakan juga mengenai ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dan diterapkan. Dalam 

pembuatan Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 ini pemerintah 

telah melihat keadilan dari sudut masyarakat. Karena dengan membuat 

Perwali Kota Batu ini maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan 

terkait dengan pengelolaan limbah, sehingga akan membuat lingkungan 

menjadi bersih dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik dibentuk dengan tujuan untuk mengelola 

air limbah domestik di Kota Batu. Hal ini dikarenakan dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka akan mengakibatkan 

semakin meningkat pula debit air limbah domestik di Kota Batu. Jika terus-

menerus dibiarkan tanpa adanya upaya untuk melakukan pengolahan 

terhadap limbah domestik, maka hal ini cepat atau lambat akan 

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Batu. 

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 (Pasal 1 Angka 1 UU 

PPLH). Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang 

                                                           
38

Ibid. Hal. 8  
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terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup 

berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, yang sering 

disebut sebagai 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.39 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa 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. 

Lingkungan hidup ini lah yang perlu dikelola dan dilestarikan, 

sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, bahwa 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. 

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengelola lingkungan hidup 

menjadi lebih baik secara optimal, Kota Batu membuat sebuah UPT untuk 

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

Jakarta. Penerbit Erlanggga. Hal. 4. 
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mengelola Air Limbah Domestik dengan berdasarkan kepada Peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air 

Limbah Domestik. Dengan dibentuknya UPT ini, maka permasalahan 

limbah di Kota Batu dapat teratasi sedikit demi sedikit. 

Pada Substansi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 19 

Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, 

dijelaskan bahwa dalam melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Pekerjaan 

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu dalam menyelenggarakan 

pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik, UPT Pengelolaan Air 

Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan fasilitasi 

pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik, Pelaksanaan pengawasan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, 

dan Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi 

pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Kemudian apabila dilihat dari Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014, maka pelayanan dari UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu ialah memberikan pelayanan 

air limbah domestik sistem Setempat (On Site) dan Terpusat (Off Site). Hal 

ini sebagaimana pula dengan hasil wawancara dengan kepala UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Batu Bapak Vardian Budi Santoso, 

ST., mengatakan bahwa : 

“Pelayanan yang seharusnya UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 
berikan ialah memberikan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) 
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Sistem Terpusat (Off Site) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
(IPAL) Sistem Terpusat (Off Site), serta memberikan Instalasi skala 
kota untuk Sistem Setempat (On Site).”40 
 
Hingga saat ini pelayanan yang telah terlaksana yang dilakukan oleh 

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik masih terkait dengan pelayanan 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja. Limbah Lumpur Tinja yang dikelola 

oleh UPT PALD Kota Batu nantinya akan disedot secara berkala dalam 

jangka waktu 2 tahun sekali, namun apabila terdapat keluhan dari 

masyarakat Kota Batu sebelum jangka waktu tersebut, maka masyarakat 

dapat memanggil UPT PALD Kota Batu melalui saluran telepon. Limbah 

lumpur tinja yang telah disedot kemudian akan diolah menjadi pupuk dan 

air yang layak buang. Sedangkan untuk pelaksanaan pelayanan terkait 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk saat ini masih belum dapat 

dilaksanakan baik secara (Off Site) maupun (On Site). 

 
2. Faktor Penegak 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.41 

                                                           
40Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 

Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 
41 Soerjono Soekanto. Op.cit. Hal. 21 
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Penegak Hukum yang dimaksud disini adalah UPT PALD dan Dinas 

Cipta Karya Kota Batu. Dalam hal ini, baik UPT PALD maupun Dinas 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu telah melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik, yakni dengan menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan 

fasilitasi pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik dan Pelaksanaan 

pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 

domestik. Akan tetapi memang untuk saat ini yang telah dilaksanakan baru 

pengelolaan limbah lumpur tinja, namun untuk kedepannya UPT PALD 

Kota Batu juga akan mengelola air limbah domestik agar tidak 

menyebabkan pencemaran lingkungan di Kota Batu. 

Apabila dilihat dari struktur organisasi, UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik ini masih kekurangan tenaga ahli yang berkompeten di 

bidangnya, pegawai yang bekerja di dalam UPT ini adalah 12 orang, yang 

mana tercatat bahwa pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berjumlah 4 orang, dan sisanya adalah Honorer dan Outsourcing. Jumlah ini 

masih kurang dari jumlah pegawai yang seharusnya berjumlah 16 orang. 

Hal ini sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Ibu Reni Widya 

Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT PALD Kota Batu Periode Juni 

2015 – Maret 2016, yang mengatakan bahwa : 

“Pegawai di UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada saat awal 
UPT dibentuk hanya 10 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang 
hingga saat ini, dengan status 4 orang merupakan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), dan sisanya adalah Honorer dan Outsourcing. Jumlah 
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pegawai di UPT ini masih belum memadai, karena sebenarnya jumlah 
karyawan yang dibutuhkan adalah sekitar 16 orang pegawai.”42 
 
Penjabaran dari tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik sebagaimana hasil penelitian Penulis di lapangan adalah sebagai 

berikut : 

a. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan Air Limbah 

Domestik 

 

1) Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Air Limbah Domestik 

Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa 

pun. Sedangkan Gronroos dan Tjiptono menyatakan bahwa pelayanan 

merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas Intangible 

yang biasa (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara 

pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau barang dan 

penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah 

pelanggan.43 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, 

prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain, yang 

mana dalam hal ini pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apa pun. 

                                                           
42Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT 

PALD Kota Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016. Pada Tanggal 16 November 2016, Pukul : 
08.48 WIB. 
 

43 Laksana Fajar. 2008. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu. Hal. 85. 
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Pelaksanaan fasilitasi pelayanan air limbah domestik ini 

menurut prosedur di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf d 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah terkait dengan Pelaksanaan 

fasilitasi teknis operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah 

Domestik. 

Limbah yang ditangani oleh UPT PALD sendiri sebenarnya 

terbagi menjadi dua jenis, yakni Black Water dan Grey Water. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Ibu Reni Widya 

Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT PALD Kota Batu 

Periode Juni 2015 – Maret 2016, yang mengatakan bahwa : 

“Limbah yang ditangani oleh UPT PALD dibedakan menjadi 
dua jenis, yakni Limbah Black Water dan Limbah Grey Water. 

Limbah Black Water merupakan limbah yang berasal dari 
lumpur tinja, sedangkan Limbah Grey Water merupakan limbah 
yang berasal dari limbah domestik atau limbah rumah tangga, 
yakni seperti bekas air detergen, sabun mandi, sabun cuci piring, 
pembersih lantai, dan limbah rumah tangga lainnya.”44 
 
Limbah Black Water merupakan limbah yang berasal dari 

lumpur tinja, sedangkan Limbah Grey Water merupakan limbah yang 

berasal dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. 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 
                                                           

44 Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT 
PALD Kota Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016. Pada Tanggal 16 November 2016, Pukul : 
08.48 WIB. 
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antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, 

industri, pertambangan dan kegiatan lain.   

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. 

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.  

Air Limbah Domestik termasuk ke dalam jenis limbah cair. 

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa 

air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur (tersuspensi) 

maupun terlarut dalam air. Sementara itu, limbah cair domestik 

(domestic wastewater) yaitu limbah cair hasil buangan dari rumah 
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tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. 

Misalnya air deterjen sisa cucian, air sabun, tinja.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengertian air limbah 

domestik di atas, maka dapat dikatakan bahwa baik Black Water 

maupun Grey Water merupakan jenis dari air limbah domestik. Akan 

tetapi terdapat perbedaan dalam pengelolaannya, sehingga sistem dan 

tempat pengelolaannya tidak dapat disatukan dan harus dilakukan di 

Instalasi yang berbeda antara Black Water dan Grey Water. 

Hingga saat ini, yang telah dilaksanakan oleh UPT PALD 

adalah pengelolaan limbah lumpur tinja (Black Water). Sedangkan 

untuk pengelolaan air limbah domestik masih belum dapat 

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan UPT PALD masih belum memiliki 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang digunakan untuk 

mengelola air limbah domestik. 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas 

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik memang ditetapkan pada 

tahun 2014. Akan tetapi, gedung / bangunan UPT beserta Instalasi 

Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) baru selesai dibangun pada tahun 

2015. Sehingga UPT PALD baru resmi beroperasi dan mengelola 

lumpur tinja pada bulan Maret 2016. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara Penulis dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku 

Kepala UPT PALD Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang, yang 

mengatakan bahwa : 
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“Gedung dan IPLT di UPT PALD baru diselesaikan dan berdiri 
pada tahun 2015. Kemudian kami baru beroperasi secara efektif 
pada bulan Maret tahun 2016. Sedangkan hingga saat ini 
Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) belum 
dapat dibangun karena masih terbatasnya lahan untuk 
pembangunan.”45 
 
Berikut gambar denah Gedung Perkantoran UPT Pengelolaan 

Air Limbah Domestik dan IPLT Kota Batu : 

Gambar 1 

Lay Out Gedung dan Bangunan IPLT UPT PALD Kota Batu 

 
Sumber : Data Dari UPT PALD Kota Batu Tahun 2016 (Diolah) 

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa lahan 

yang tersisa untuk membangun IPALD untuk mengelola air limbah 

domestik masih sangat kurang. Lahan yang dimiliki oleh UPT PALD 

Kota Batu adalah sekitar 4000 M2, sedangkan yang telah terpakai 

                                                           
45 Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 

Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 
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untuk bangunan kantor dan IPLT sekitar 3000 M2 lebih, sehingga 

untuk saat ini lahan yang tersisa hanyalah kurang dari 1000 M2.   

Dengan belum tersedianya IPAL Terpusat yang khusus untuk 

menampung Air Limbah Domestik, maka hingga saat ini UPT PALD 

juga belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait 

pengolahan air limbah domestik. Sejauh ini Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kota Batu telah mengupayakan lahan yang tepat 

untuk membangun IPAL Off Site (Terpusat), karena untuk 

membangunnya tidak boleh di lahan yang dekat dengan pemukiman 

warga, agar nantinya tidak mencemari lingkungan di sekitar 

pemukiman warga.  

Namun, terkait dengan pelaksanaan pelayanan fasilitasi untuk 

Limbah Black Water atau Limbah Lumpur Tinja, maka UPT PALD 

Kota Batu memberikan fasilitas dan pelayanan penyedotan Septic 

Tank Standar lumpur tinja dengan menggunakan Mobil Tangki Sedot, 

yang mana kemudian lumpur tinja akan dibawa ke Instalasi 

Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) untuk dikelola dan diolah menjadi 

pupuk dan air yang layak buang. Penyedotan ini dilakukan oleh UPT 

PALD Kota Batu setiap 2 tahun sekali, namun apabila ada keluhan 

atau panggilan dari masyarakat Pihak UPT PALD Kota Batu akan 

segera datang untuk menangani.  

Namun pelayanan terkait penyedotan lupur tinja bagi 

masyarakat Batu ini hingga saat ini juga belum dapat dilaksanakan 
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secara menyeluruh di wilayah Kota Batu. Fasilitas dan pelayanan 

penyedotan lumpur tinja ini baru dilaksanakan di beberapa kecamatan 

di Kota Batu, misalnya saja seperti di Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

Oleh karenanya, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan 

fasilitasi terhadap pengolahan limbah lumpur tinja saat ini telah 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh UPT PALD, akan tetapi 

hingga saat ini pelaksanaannya belum dapat menyeluruh di wilayah 

Kota Batu, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan 

fasilitasi pengolahan limbah lumpur tinja kepada masyarakat masih 

belum efektif. 

 
2) Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Walikota Batu Nomor 19 

Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, 

Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, 

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah 

domestik, yang mana penjabarannya adalah sebagai berikut : 

a) Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan 

merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis 

sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, 
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terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut 

obyeknya.46 

b) Menyeluruh berarti merata dan utuh.47 

c) Berkesinambungan berarti berkelanjutan.48 

Prosedur Pengelolaan Air Limbah Domestik telah diatur di 

dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Peraturan Walikota Batu 

Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah 

Domestik, yakni pengelolaan air limbah domestik dengan Sistem Off 

Site (Terpusat) dan Sistem On Site (Setempat). 

Pada dasarnya air limbah dapat diolah dengan dua cara / sistem, 

yakni dengan Sistem Off Site (Terpusat) dan Sistem On Site 

(Setempat). Hal ini sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Ibu 

Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT PALD Kota 

Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016, yang mengatakan bahwa : 

“Air limbah dapat diolah / dikelola melalui dua cara / sistem. 
Sistem ini dapat digunakan keduanya atau hanya salah satunya. 
Sistem yang digunakan adalah dengan Sistem Off Site 

(Terpusat)dan Sistem On Site (Setempat). Untuk pengelolaan 
IPLT Kota Batu, menggunakan Sistem Off Site (Terpusat)dan 
Sistem On Site (Setempat). Akan tetapi, untuk pengelolaan air 
limbah domestik saat ini belum dapat diolah / dikelola baik 
melalui Sistem Off Site (Terpusat) maupun Sistem On Site 

(Setempat).”49 
 

                                                           
46 Wikipedia. Ssitematis. https://id.m.wikipedia.org. Diakses : Pukul 09.33 WIB, Tanggal 

13 Desember 2016.  
47 Arti Kata. Menyeluruh. https://m.artikata.com. Diakses : Pukul 09.59 WIB, Tanggal 13 

Desember 2016. 
48 Arti Kata. Berkesinambungan. https://m.artikata.com. Diakses : Pukul 09.59 WIB, 

Tanggal 13 Desember 2016. 
49 Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT 

PALD Kota Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016. Pada Tanggal 16 November 2016, Pukul : 
08.48 WIB. 

https://id.m.wikipedia.org/
https://m.artikata.com/
https://m.artikata.com/
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Sistem Off Site adalah sistem pengolahan air limbah dengan 

menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan 

mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. 

Sedangkan Sistem On Site adalah sistem pengolahan air limbah yang 

menggunakan cara pengelolaan air limbah secara individu di dalam 

site-nya masing-masing, dimana fasilitas instalasi pengolahan berada 

di dalam persil atau batas tanah yang dimiiki, misalnya saja dengan 

menggunakan Tangki Septic (Septic Tank).50 

Untuk pengelolaan lumpur tinja, UPT PALD Kota Batu telah 

mengelolanya dengan menggunakan Sitem Off Site dan Sistem On 

Site. Untuk Sistem Off Site (Terpusat), UPT PALD Kota Batu telah 

membuat Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja. IPLT ini berfungsi 

untuk mengolah lumpur tinja menjadi pupuk dan air layak buang. 

Sedangkan untuk Sistem On Site UPT PALD Kota Batu telah 

melakukan survey ke beberapa tempat di daerah di Kota Batu. Suvey 

ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau, apakah masyarakat 

telah menggunakan Septic Tank Standar untuk menampung lumpur 

Tinja.  

Hal ini karena beberapa tempat di Kota Batu masih banyak yang 

belum memiliki Septic Tank Standar untuk menampung lumpur tinja. 

Bahkan di beberapa tempat di Kota Batu juga masih banyak yang 

buang air besar di sungai. Berdasarkan hasil wawancara Penulis 

                                                           
50 Joy Irman. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat dan Terpusat. 

https://www.slideshare.net. Diakses : Pukul 13.49 WIB, Tanggal 23 November 2016.  

https://www.slideshare.net/
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dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 

Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang, mengatakan bahwa : 

“Untuk Sistem On Site, pihak UPT PALD telah melakukan 
survey ke Kecamatan Junrejo di Kota Batu. Survey ini bertujuan 
untuk meninjau rumah-rumah masyarakat, apakah masyarakat 
telah memiliki Septic Tank Standar atau belum. Dari hasil 
survey pada tahun 2016 ini diketahui bahwa untuk di daerah 
Tlekung terdapat 1500 rumah warga yang telah menggunakan 
Septic Tank, namun yang benar-benar standar hanya sekitar 467 
Septic Tank. Sedangkan selebihnya masih belum standar karena 
masih menggunakan Septic Tank Cubluk, sehingga lumpur tinja 
masih dapat menyerap ke dalam tanah. Selain itu, terdapat pula 
beberapa warga masyarakat yang masih buang air besar di 
sungai, sehingga apabila tidak segera ditangani, maka akan 
meningkatkan pencemaran lingkungan.”51 
 
Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan, maka tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang 

berkepanjangan dan berkelanjutan. 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.52 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 

                                                           
51 Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 

Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 
52 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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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 menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap 

sifat-sifat fisik, kimia dan / atau hayati lingkungan sehingga 

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Pencemaran lingkungan hidup ini tidak dapat dibiarkan secara 

terus-menerus, sehingga harus segera mendapat penangan yang serius 

dari Pemerintah Kota Batu, khususnya UPT PALD Kota Batu. Untuk 

itulah, maka UPT PALD Kota Batu kemudian mensosialisasikan 

kepada masyarakat untuk menggunakan dan mengganti Septic Tank 

mereka dengan Septic Tank Standar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vardian Budi 

Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD Kota Batu Periode Maret 2016 

– Sekarang, beliau mengatakan bahwa : 

“Septic Tank haruslah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 
(SNI), yang mana setidaknya terdiri dari dua ruang, yaitu ruang 
lumpur dan ruang basah. Ruang Lumpur untuk menampung 
ampas kotoran, sedangkan Ruang Basah sebagai tempat 
pembuangan cairan. Jarak antara Septic Tank ke bangunan 
minimal 1,5 m, sedangkan jarak dari Septic Tank ke sumur 
pompa air bersih minimal 10 m, dan untuk jarak Septik Tank ke 
sumur resapan air hujan setidaknya minimal 5 m. Ukuran Septic 

Tank ditetapkan berdasarkan jumlah penghuni rumah dan 
tingkat penggunaannya. Sebagai contoh, ukuran ideal yang 
digunakan oleh 5 orang yaitu ukuran ruang lumpur 0,45 m3, 
ruang untuk basah 1,2 m3, dan untuk ruang ambang batas bebas 
0,4 m3, sedangkan ukuran panjang, lebar, dan tingginya adalah, 
1,6 m, 1,8 m, 1,6 m, dengan volume seperti ini Septic Tank bisa 
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bertahan selama 3 tahun tanpa pengurasan. Septic Tank harus 
kokoh dan tahan terhadap zat asam, tidak boleh ada celah pada 
ruang Septic Tank yang bisa menjadi jalan merembesnya 
kotoran. Material yang digunakan bisa menggunakan bahan 
beton, batako, batu bata, keramik, batu kali, plat besi, dan 
PVC.”53 
 
Dengan penggunaan Septic Tank Standar ini lah kemudian dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah tinja manusia. Dari 

pemanfaatan Septic Tank Standar ini, maka kemudian UPT PALD 

Kota Batu melakukan pengelolaan dan pengolahan lumpur tinja di 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), yakni dengan cara 

melakukan penyedotan lumpur tinja dan dibawa ke IPLT untuk diolah 

menjadi pupuk dan air layak buang. 

Sedangkan untuk pengelolaan air limbah domestik (Grey 

Water), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu untuk 

sementara ini baru membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 

secara komunal (Sistem Off Site) dengan dua pipa yang menyalurkan 

limbah ke dalam sebuah Septic Tank yang besar yang mampu 

menampung limbah dari 40 KK. Saat ini telah ada 43 IPAL, akan 

tetapi yang telah layak standarisasi baru 39 IPAL. Namun IPAL ini 

masih menjadi satu tampungan untuk Limbah Lumpur Tinja (Black 

Water) dan Air Limbah Domestik (Grey Water).  

Padahal sebagaimana yeng telah diketahui bahwa penampungan 

dan pengelolaan air limbah domestik tidak dapat disatukan dengan 

                                                           
53 Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 

Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 
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limbah lumpur tinja. Hal ini sebagaimana Hasil Wawancara Penulis 

dengan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT 

PALD Kota Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016, yang mengatakan 

bahwa : 

“Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu sebenarnya telah 
membuat IPAL Komunal dengan dua pipa untuk menyalurkan 
Limbah ke Septic Tank dan cukup untuk menampung hingga 40 
KK. Namun, IPAL Komunal ini digunakan untuk menampung 
Limbah Lumpur Tinja (Black Water) dan Air Limbah Domestik 
(Grey Water). Padahal seharusnya IPAL untuk menampung dan 
mengelola limbah lumpur tinja dan air limbah domestik tidak 
dapat disatukan, karena jenis limbah dan cara pengelolaannya 
berbeda pula. Akan tetapi hal ini hanya berlangsung sementara 
saja, karena untuk saat ini Kota Batu belum memiliki IPAL 
skala Kota.”54 
 
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, 
                                                           

54 Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT 
PALD Kota Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016. Pada Tanggal 16 November 2016, Pukul : 
08.48 WIB. 
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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. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya jika 

pengelolaan air limbah domestik memiliki IPAL tersendiri untuk 

menampung dan mengolahnya, dan tidak dapat dicampur dengan 

limbah lumpur tinja, karena air limbah domestik mengandung zat 

senyawa kimia yang termasuk ke dalam kategori limbah bahan 

berbahaya dan beracun (limbah B3) dari Sumber Spesifik Umum, 

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. 

Namun untuk membuat Instalasi pengolahannya baik secara Off 

Site (Terpusat) maupun On Site (Setempat) membutuhkan waktu yang 
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tidak sebentar. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahawa 

untuk membuat IPAL secara Off Site (Terpusat) untuk mengelola air 

limbah domestik untuk saat ini belum dapat dilakukan karena 

keterbatasan lahan untuk membangun IPAL. Sementara itu, untuk 

membangun Septic Tank Standar yang khusus untuk menampung air 

limbah domestik di rumah-rumah warga masyarakat pun untuk saat ini 

sulit dilakukan dikarenakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih 

belum sesuai dengan standarisasi, yang mana setiap rumah harus 

memiliki Instalasitersendiri agar nantinya air limbah domestik dapat 

disedot dan dikelola oleh UPT PALD Kota Batu, sehingga aman 

untuk dibuang ke saluran pembuangan yang berujung ke sungai. 

Selain itu, untuk membuat IPAL Skala Kota untuk mengelola air 

limbah domestik untuk saat ini belum dapat dilaksanakan pula. Hal ini 

dikarenakan UPT PALD Kota Batu masih harus melakukan pendataan 

warga masyarakat, pengkajian struktur dan budaya masyarakat 

setempat dan tempat yang cocok yang dapat dijadikan pusat 

pembangunan IPAL, serta pengajuan dana pembangunan kepada 

Pemerintah. Dengan membuat IPAL air limbah domestik skala Kota, 

maka Pemerintah harus menetapkan tempat yang tepat dan strategis 

yang mana nantinya dari setiap rumah-rumah warga dapat disalurkan 

pipa-pipa untuk mengalirkan air limbah domestik dari rumah-rumah 

warga ke IPAL Skala Kota tersebut. Dengan demikian, maka dalam 
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waktu dekat ini dirasa akan sukar untuk melaksanakan pengelolaan 

terhadap air limbah domestik. 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) secara komunal 

(Sistem Off Site) untuk saat ini juga belum dapat dilaksanakan secara 

efektif, dikarenakan dari keseluruhan Desa di Kota Batu hanya di 

beberapa desa saja yang sudah memiliki IPAL Komunal, dan dari 43 

keseluruhan IPAL yang sudah tersedia, hanya 39 IPAL yang telah 

memenuhi kelayakan standarisasi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

baik dalam hal pengelolaan limbah lumpur tinja (Black Water), 

maupun untuk pengelolaan air limbah domestik (Grey Water) untuk 

saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan 

hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menggunakan 

Septic Tank Standar dan belum tersedianya IPAL Komunal di seluruh 

wilayah Kota Batu, sehingga hal ini berdampak pula pada pelayanan 

yang diberikan oleh UPT PALD Kota Batu kepada masyarakat untuk 

mengelola limbah. 

 
b. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Air Limbah Domestik 

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata 

pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, 

memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat 
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imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi 

pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. 

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang 

dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil 

aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".55 Sedangkan menurut 

Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa 

kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".56 

Dari beberapa definisi “Pengawasan” oleh para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah aktivitas atau upaya yang 

mengontrol suatu ketetapan atau ketentuan standar untuk mendapatkan 

hasil seperti yang direncanakan. Sedangkan arti kata Pemeliharaan adalah 

menjaga dan merawat baik-baik.57 Oleh karenanya, maka dapat diketahui 

bahwa “Pengawasan” dan “Pemeliharaan” merupakan dua kata yang 

berbeda, yang mana keduanya juga memiliki pengertian yang berbeda. 

Kemudian apabila dikaitkan dengan kata “Sarana” dan “Prasarana”, 

maka sebelumnya harus diketahui pula definisi dari kedua kata ini. Di 

dalam Pasal 1 Angka 13 dan 14 Peraturan Walikota Batu Nomor 42 

Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan 

Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu terdapat ketentuan 

mengenai pengertian dari Sarana dan Prasarana Lingkungan. 

                                                           
55 Winardi. 2000. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 

585. 
56 Basu Swastha. 1996. Azas-Azas Marketing, Edisi. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 

216. 
57 Kamus Online. Pemeliharaan. http://www.kamuskbbi.id. Diakses : Pukul 23.30 WIB, 

Tanggal 13 Desember 2016. 

http://www.kamuskbbi.id/
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Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi 

untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial 

dan budaya. Sedangkan Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar 

fisik yang memungkinkan kelangsungan lingkungan permukiman dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka apabila dikaitkan 

dengan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut : 

1) Pengawasan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Pengawasan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah 

aktivitas atau upaya yang mengontrol suatu ketetapan atau ketentuan 

standar terkait sarana yang dalam hal ini merupakan fasilitas 

penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan 

kegiatan pengelolaan air limbah domestik. 

Pengawasan Sarana pengelolaan air limbah domestik ini terkait 

dengan pengawasan administrasi umum dan inventarisasi barang milik 

daerah yang merupakan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan 

administratif pengelolaan air limbah domestik seperti komputer, 

printer, meja dan kursi kantor, alat tulis kantor, dan kelengkapan 

inventarisasi kantor lainnya. 

Sedangkan Pengawasan Prasarana Pengelolaan Air Limbah 

Domestik adalah aktivitas atau upaya yang mengontrol suatu 

ketetapan atau ketentuan standar terkait kelengkapan dasar fisik yang 



77 
 

memungkinkan kelangsungan pengelolaan air limbah domestik. 

Prasarana yang dimaksud antara lain adalah Gedung Perkantoran, dan 

Bangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah 

dibangun, serta Bangunan Septic Tank yang dimiliki oleh warga 

masyarakat di Kota Batu. 

Pengawasan terkait dengan bangunan IPLT, pihak UPT PALD 

Kota Batu akan selalu mengawasi peralatan yang terdapat di dalam 

bangunan IPLT agar peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik 

dalam mengelola limbah lumpur tinja menjadi pupuk dan air yang 

layak buang. Sementara untuk pengawasan bangunan Septic Tank 

yang dimiliki oleh warga masyarakat Kota Batu, maka Pihak UPT 

PALD Kota Batu akan mengawasi pada saat dilakukan penyedotan di 

Septic Tank tinja rumah warga apakah terdapat kerusakan pada 

instalasi tersebut atau tidak. 

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah 
Domestik 
 

Pemeliharaan sarana pengelolaan air limbah domestik ini terkait 

dengan pemeliharaan inventarisasi barang milik daerah yang 

merupakan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan administratif 

pengelolaan air limbah domestik seperti komputer, printer, meja dan 

kursi kantor, alat tulis kantor, dan kelengkapan inventarisasi kantor 

lainnya. 

Sementara itu pemeliharaan prasarana pengelolaan air limbah 

domestik adalah penjagaan dan perawatan gedung perkantoran dan 
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bangunan IPLT yang sudah berdiri, serta pemeliharaan Septic Tank 

yang dimiliki oleh warga masyarakat. Dalam pelaksanaan 

pemeliharaan prasarana ini, UPT PALD Kota Batu akan melakukan 

pengecekan rutin untuk memastikan adanya kerusakan atau tidak 

dalam pengelolaan bangunan IPLT, kemudian untuk pemeliharaan 

Septic Tank warga masyarakat, UPT PALD Kota Batu melakukan 

penyedotan limbah lumpur tinja setiap 2 tahun sekali. Akan tetapi 

apabila terdapat kerusakan, maka UPT PALD Kota Batu akan segera 

memperbaikinya, Pemeliharaan yang dilakukan disini pun masih 

sebatas memelihara Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) untuk 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Skala Kota 

masih belum terlaksana dikarenakan prasarana tersebut memang 

masih belum ada. 

 
Terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pengelolaan air limbah domestik ini, maka menurut 

Penulis pihak UPT PALD Kota Batu belum melaksanakannya dengan 

efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pemaparan Penulis di atas, 

bahwa UPT PALD Kota Batu memang telah melaksanakan pengawasan 

dan pemeliharaan sarana dan prasaran pengelolaan air limbah domestik, 

antara lain seperti invetarisasi kantor, bangunan gedung perkantoran, 

bangunan IPLT, dan bangunan Septic Tank yang telah dimiliki oleh 

warga masyarakat. Namun Pengawasan dan Pemeliharaan yang 



79 
 

dilakukan masih belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan belum 

mencakup keseluruhan wilayah Kota Batu. 

 
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.58 

Sarana dan Prasarana dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) 

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

Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi salah satu hal yang 

terpenting. Untuk saat ini sarana dan prasarana yang telah tersedia adalah 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), sedangkan untuk instalasi 

pengelolaan air limbah (IPAL) masih belum ada dikeranakan kurangnya 

lahan untuk membangun, lahan yang tersedia adalah 4000 meter persegi, 

dan telah terpakai 3000 meter persegi untuk membangun Instalasi 

pengelolaan lumpur tinja (IPLT) , sehingga sisa lahan 1000 meter persegi 

tersebut tidak cukup untuk membangun instalasi pengelolaan air limbah 

(IPAL), kemudian untuk instalasi skala kota juga belum tersedia 

                                                           
58 Soerjono Soekanto. Op.cit. Hal. 37 
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dikarenakan kurangnya data untuk membangun, data yang dimaksud disini 

ialah seperti berapa rumah warga, hotel, rumah makan, rumah sakit, dan 

gedung perkantoran yang akan di alirkan ke instalasi skala kota tersebut, 

selain itu juga perlu mencari lahan yang tepat untuk membangun agar tidak 

memberikan dampak negative terhadap lingkungan sekitar instalasi skala 

kota tersebut, dan juga harus menghitung anggaran yang diperlukan untuk di 

ajukan ke pemerintahan. 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) baru selesai dibangun 

pada tahun 2015. Sehingga UPT PALD baru resmi beroperasi dan 

mengelola lumpur tinja pada bulan Maret 2016. Limbah Lumpur Tinja yang 

dikelola oleh UPT PALD Kota Batu nantinya akan disedot menggunakan 

Mobil Tangki Sedot secara berkala dalam jangka waktu 2 tahun sekali, 

namun apabila terdapat keluhan dari masyarakat Kota Batu sebelum jangka 

waktu tersebut, maka masyarakat dapat memanggil UPT PALD Kota Batu 

melalui saluran telepon. Limbah lumpur tinja yang telah disedot kemudian 

akan diolah menjadi pupuk dan air yang layak buang. 

Namun pelayanan terkait penyedotan lupur tinja bagi masyarakat Batu 

ini hingga saat ini juga belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di 

wilayah Kota Batu. Fasilitas dan pelayanan penyedotan lumpur tinja ini baru 

dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kota Batu, misalnya saja seperti di 

Kecamatan Junrejo Kota Batu.  

Sedangkan untuk pengelolaan air limbah domestik (Grey Water), 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu untuk sementara ini baru 
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membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) secara komunal (Sistem 

Off Site) dengan dua pipa yang menyalurkan limbah ke dalam sebuah Septic 

Tank yang besar yang mampu menampung limbah dari 40 KK. Saat ini telah 

ada 43 IPAL, akan tetapi yang telah layak standarisasi baru 39 IPAL. 

Namun IPAL ini masih menjadi satu tampungan untuk Limbah Lumpur 

Tinja (Black Water) dan Air Limbah Domestik (Grey Water) padahal seperti 

yang kita ketahui sebelumnya bahwa terdapat perbedaan dalam 

pengelolaannya limbah lumpur tinja (Black Water) dan air limbah domestic 

(Grey Water), sehingga sistem dan tempat pengelolaannya pun tidak dapat 

disatukan dan harus dilakukan di Instalasi yang berbeda antara Black Water 

dan Grey Water, namun instalasi pengelolaan air limbah domestic (IPAL) 

secara komunal (Sistem Off Site) ini hanya berlangsung sementara saja, 

setelah instalasi skala kota telah ada maka instalasi pengelolaan air limbah 

domestic (IPAL) secara komunal (Sistem Off Site) tersebut tidak akan 

digunakan lagi. 

Baik fasilitas IPLT untuk mengelola limbah lumpur tinja maupun 

IPAL Komunal untuk mengelola air limbah domestik, untuk saat ini dapat 

dikatakan masih belum efektif. IPLT yang tersedia baru resmi beroperasi 

pada bulan Maret 2016, sehingga pihak UPT PALD Kota Batu masih belum 

dapat melaksanakan pelayanan penyedotan limbah lumpur tinja secara 

keseluruhan di wilayah Kota Batu. Sedangkan IPAL Komunal untuk 

mengelola air limbah domestik masih belum tersedia di keseluruhan wilayah 
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Kota Batu, karena yang telah tersedia masih sekitar 43 IPAL, yang mana 

baru 39 IPAL yang telah layak standarisasi. 

 
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. 

Dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Walikota Batu Nomor 19 

Tahun 2014 ini faktor masyarakat sangat penting dan berpengaruh. Seperti 

yang diketahui bahwa masyarakat juga masih banyak yang belum memiliki 

Septic Tank Standar dirumahnya masing-masing. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara Penulis dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala 

UPT PALD Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang, yang mengatakan 

bahwa : 

“Dari beberapa survey yang telah dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan 
Air Limbah Domestik, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 
Batu, diketahui bahwa hingga saat ini masyarakat belum memiliki 
Septic Tank Standar khusus untuk limbah tinja di rumahnya masing-
masing. Septic Tank yang dimiliki oleh masyarakat cenderung 
berbentuk Septic Tank Cubluk, sehingga limbah masih dapat 
menyerap ke dalam tanah. Kemudian untuk Septic Tank yang khusus 
untuk menampung air limbah domestik, hingga saat ini masyarakat 
belum memilikinya / menggunakannya. Air limbah domestik dari 
rumah masyarakat Kota Batu hingga saat ini masih disalurkan 
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langsung ke sungai-sungai. Sehingga apabila dibiarkan secara terus-
menrus akan mengakibatkan meningkatnya pencemaran lingkungan.59 
 
Septic Tank Standar yang dimaksud disini haruslah sesuai dengan 

Standar Nasional Indonesia (SNI), yang mana setidaknya terdiri dari dua 

ruang, yaitu ruang lumpur dan ruang basah. Ruang Lumpur untuk 

menampung ampas kotoran, sedangkan Ruang Basah sebagai tempat 

pembuangan cairan. Jarak antara Septic Tank ke bangunan minimal 1,5 m, 

sedangkan jarak dari Septic Tank ke sumur pompa air bersih minimal 10 m, 

dan untuk jarak Septik Tank ke sumur resapan air hujan setidaknya minimal 

5 m. Ukuran Septic Tank ditetapkan berdasarkan jumlah penghuni rumah 

dan tingkat penggunaannya. Sebagai contoh, ukuran ideal yang digunakan 

oleh 5 orang yaitu ukuran ruang lumpur 0,45 m3, ruang untuk basah 1,2 m3, 

dan untuk ruang ambang batas bebas 0,4 m3, sedangkan ukuran panjang, 

lebar, dan tingginya adalah, 1,6 m, 1,8 m, 1,6 m, dengan volume seperti ini 

Septic Tank bisa bertahan selama 3 tahun tanpa pengurasan. Septic Tank 

harus kokoh dan tahan terhadap zat asam, tidak boleh ada celah pada ruang 

Septic Tank yang bisa menjadi jalan merembesnya kotoran. Material yang 

digunakan bisa menggunakan bahan beton, batako, batu bata, keramik, batu 

kali, plat besi, dan PVC.”60 

Dengan penggunaan Septic Tank Standar ini lah kemudian dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah tinja manusia. Dari 

pemanfaatan Septic Tank Standar ini, maka kemudian UPT PALD Kota 
                                                           

59 Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 
Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 

60 Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 
Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 
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Batu melakukan pengelolaan dan pengolahan lumpur tinja di Instalasi 

Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), yakni dengan cara melakukan 

penyedotan lumpur tinja dan dibawa ke IPLT untuk diolah menjadi pupuk 

dan air layak buang.  

UPT PALD Kota Batu hingga saat ini telah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat Kota Batu untuk menggunakan Septic Tank Standar. 

Namun, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum 

menggunakannya, hal ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat dan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih belum sesuai standar. Oleh karena 

itu, dalam hal ini masyarakat juga memberikan pengaruh yang sangat besar 

dalam efektifitas penerapan dan pelaksanaan Peraturan Walikota Batu 

Nomor 19 Tahun 2014 ini oleh UPT PALD Kota Batu. 

 
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 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 
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mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.61 

Dalam hal ini, kebudayaan beberapa kelompok masyarakat yang 

belum memiliki kamar mandi dirumahnya menyebabkan banyak masyarakat 

yang masih melakukan aktifitas membuang limbah di sungai, seperti buang 

air besar, mencuci, bahkan mandi di sungai. Misalnya saja seperti di aliran 

Sungai Brantas Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara Penulis dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala 

UPT PALD Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang, yang mengatakan 

bahwa : 

“Hingga saat ini warga masyarakat di beberapa tempat di Kota Batu 
yang masih belum memiliki Septic Tank Standar membuang limbah 
lumpur tinja dan air limbah domestik langsung ke sungai. Kelompok 
masyarakat yang belum memiliki kamar mandi dirumahnya 
melakukan aktifitas sehari-hari seperti, buang air, mandi, mencuci, 
dan sebagainya di aliran Sungai Brantas Kota Batu.”62 
 
Apabila hal ini tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius 

dan optimal, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak 

kerusakan lingkungan yang lebih panjang. Oleh karenanya, dalam hal ini, 

UPT PALD Kota Batu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

nantinya dapat menghimbau masyarakat agar membuat dan menggunakan 

Septic Tank Standar. 

 

                                                           
61IffaRohmah. 2016. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com. Diakses : 

Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2015. 
62 Hasil Wawancara dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD 

Kota Batu Periode Maret 2016 – Sekarang. Pada Tanggal 15 November 2016, Pukul : 12.55 WIB. 

http://pustakakaryaifa.blogspot.com/
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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 

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.63 

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 
                                                           

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

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

Berdasarkan pemaparan Penulis sebagaimana diatas, maka dapat 

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

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air 

Limbah Domestik terkait dengan pelayanan dan pengelolaan Limbah Lumpur 

Tinja belum terlaksana secara efektif karena masih belum dapat dilaksanakan 

secara menyeluruh di Kota Batu, serta dikarenakan pula oleh faktor masyarakat 

yang belum memiliki dan menggunakan Septic Tank Standar untuk 

menampung limbah lumpur tinja dan air limbah domestik, serta faktor 

kebudayaaan masyarakat di beberapa tempat yang masih membuang limbah ke 

sungai. 

 
C. 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 

 

Dalam menerapkan suatu Peraturan Perundang-Undangan tentunya 

terdapat faktor kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Pihak yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya agar Peraturan tersebut dapat 

berjalan efektif. Kendala-kendala ini dihadapi pula oleh Pihak UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam menerapkan Ketentuan Pasal 4 Ayat 

(2) Huruf a dan b Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang 
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Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik secara efektif. Kendala-kendala 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 ditetapkan di Kota 

Batu pada tanggal 02 Mei 2014. Akan tetapi, sebenarnya pada saat 

ditetapkannya Peraturan Walikota ini masih banyak hal yang perlu 

dilengkapi. Begitu pula dengan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan 

tugasnya di dalam badan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) 

ini.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di dalam 

Struktur UPT PALD ini masih kekurangan tenaga ahli yang berkompeten di 

bidangnya. Pegawai yang bekerja di dalam UPT ini adalah 12 orang, yang 

mana tercatat bahwa pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berjumlah 4 orang, dan sisanya adalah Honorer dan Outsourcing. Jumlah ini 

masih kurang dari jumlah pegawai yang seharusnya berjumlah 16 orang. 

Hal ini sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Ibu Reni Widya 

Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT PALD Kota Batu Periode Juni 

2015 – Maret 2016, yang mengatakan bahwa : 

“Pegawai di UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada saat awal 
UPT dibentuk hanya 10 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang 
hingga saat ini, dengan status 4 orang merupakan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), dan sisanya adalah Honorer dan Outsourcing. Jumlah 
pegawai di UPT ini masih belum memadai, karena sebenarnya jumlah 
karyawan yang dibutuhkan adalah sekitar 16 orang pegawai.”64 
 

                                                           
64 Hasil Wawancara dengan Ibu Reni Widya Astutik, ST., MT selaku Mantan Kepala UPT 

PALD Kota Batu Periode Juni 2015 – Maret 2016. Pada Tanggal 16 November 2016, Pukul : 
08.48 WIB. 
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Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen penting 

yang diperlukan dalam menjalankan suatu ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. Apabila SDM di dalam suatu Instansi belum terpenuhi secara 

maksimal, maka dirasa akan sulit pula untuk melaksanakan ketentuan di 

dalam Peraturan Perundang-Undangan secara maksimal. Hal ini pula yang 

menjadi kendala yang dihadapi oleh UPT PALD Kota Batu. Oleh karena 

Sumber Daya Manusia (SDM) di UPT PALD masih belum terpenuhi secara 

maksimal, maka pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan b 

Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT 

Pengelolaan Air Limbah Domestik juga belum dapat dilaksanakan secara 

efektif.  

2. Masyarakat 

Dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Walikota Batu Nomor 19 

Tahun 2014 ini faktor masyarakat menjadi salah satu kendala yang harus 

dihadapi oleh UPT PALD Kota Batu. Seperti yang diketahui bahwa 

masyarakat juga masih banyak yang belum memiliki Septic Tank Standar 

dirumahnya masing-masing. Hal ini sebagaimana hasil wawancara Penulis 

dengan Bapak Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD Kota 

Batu Periode Maret 2016 – Sekarang, yang mengatakan bahwa : 

“Dari beberapa survey yang telah dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan 
Air Limbah Domestik, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 
Batu, diketahui bahwa hingga saat ini masyarakat belum memiliki 
Septic Tank Standar khusus untuk limbah tinja di rumahnya masing-
masing. Septic Tank yang dimiliki oleh masyarakat cenderung 
berbentuk Septic Tank Cubluk, sehingga limbah masih dapat 
menyerap ke dalam tanah. Kemudian untuk Septic Tank yang khusus 
untuk menampung air limbah domestik, hingga saat ini masyarakat 
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belum memilikinya / menggunakannya. Air limbah domestik dari 
rumah masyarakat Kota Batu hingga saat ini masih disalurkan 
langsung ke sungai-sungai. Sehingga apabila dibiarkan secara terus-
menrus akan mengakibatkan meningkatnya pencemaran lingkungan.65 

 
Dengan penggunaan Septic Tank Standar ini lah kemudian dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah tinja manusia dan limbah 

domestik. Dari pemanfaatan Septic Tank Standar ini, maka kemudian UPT 

PALD Kota Batu melakukan pengelolaan dan pengolahan lumpur tinja di 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah (IPAL), yakni dengan cara melakukan penyedotan lumpur tinja dan 

limbah domestik kemudian dibawa menggunaka mobil tangki sedot ke IPLT 

dan IPAL untuk diolah menjadi pupuk dan air layak buang.  

 
3. Kebudayaan 

Kebudayaan juga menjadi penghambat dalam penerapan peraturan 

Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2014 ini, dikarenakan beberapa kelompok 

masyarakat yang belum memiliki kamar mandi dirumahnya menyebabkan 

banyak masyarakat yang masih melakukan aktifitas membuang limbah di 

aliran Sungai, seperti di Sungai Brantas Kecamatan Bumi Aji Kota Batu, 

limbah yang dibuang seperti buang air besar, mencuci, bahkan mandi di 

sungai. Hal ini sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Bapak 

Vardian Budi Santoso, ST selaku Kepala UPT PALD Kota Batu Periode 

Maret 2016 – Sekarang, yang mengatakan bahwa : 
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“Hingga saat ini warga masyarakat di beberapa tempat di Kota Batu 
yang masih belum memiliki Septic Tank Standar membuang limbah 
lumpur tinja dan air limbah domestik langsung ke sungai. Kelompok 
masyarakat yang belum memiliki kamar mandi dirumahnya 
melakukan aktifitas sehari-hari seperti, buang air, mandi, mencuci, 
dan sebagainya di aliran Sungai Brantas Kota Batu.”66 
  
Apabila hal ini tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius 

dan optimal, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak 

kerusakan lingkungan yang lebih panjang. Oleh karenanya, dalam hal ini, 

UPT PALD Kota Batu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

nantinya dapat menghimbau masyarakat agar membuat dan menggunakan 

Septic Tank Standar. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM), 

Masyarakat dan Kebudayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam 

melaksanakan efektivitas suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Apabila Sumber Daya Manusia (SDM), akan tetapi tidak diikuti pula dengan 

Masyarakat dan Budaya yang baik, dirasa akan tetap sulit melaksanakan 

efektivitas suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi apabila empat 

komponen ini belum baik, maka suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak 

akan terlaksana dengan baik pula. Hal ini juga yang menjadi kendala yang 

dihadapi oleh UPT PALD Kota Batu dalam mengelola Air Limbah Domestik 

di Kota Batu. Sumber Daya Manusia yang berkompeten sesuai bidangnya 

harus segera di tambah sesuai keperluanya. Selain itu harus didukung pula 

dengan masyarakat dan budaya yang baik, agar Peraturan Walikota Batu 
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Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik 

dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal oleh UPT PALD Kota Batu. 


