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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prinsip-prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup 

Pada prinsipnya, konsep dasar pembangunan yang berwawasan lingkungan/ 

(eco development) ialah ditujukan untuk mencapai sebuah sistem sistem 

pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development). Dengan kata lain 

bahwa sebuah proses pembangunan dapat dikategorisasikan sebagai 

pembangunan yang berkelanjutan apabila prosesnya dapat berjalan selaras dengan 

pemeliharaan lingkungan hidup demi kebutuhan masyarakat di kemudian hari. 

Soerjani dalam bukunya menjelaskan bahwa: 

Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan yang 
mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan 
“mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya 

sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN 
Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan 

agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan 
menurut Konferensi Stocholm tersebut membahas masalah lingkungan serta 
jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan 

memperhitungkan daya dukung lingkungan.19 
 

Pembangunan berwawasan lingkungan yang secara jangka panjang 

mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan memposisikan perlindungan 

ekosistem dan aspek-aspek sumber daya alam pada posisi yang sangat sentral.Hal 

ini dikarenakan aspek-aspek di dalam lingkungan hidup tersebut merupakan 

faktor pokok yang secara jangka panjang menjadi unsur fundamental 

terselenggaranya pembangungan guna memebuhi kebutuhan masyarakat di 

                                                 

19
Soerjani. 1987. Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan . 

Jakarta. UI-Press.Hal.66. 
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kemudian hari. Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan unsur-unsur 

lingkungan hidup, maka sudah barang tentu akan mengganggu eksistensi masyarat 

di dalamnya. Dalam perkembangan masyarakat dunia yang semakin maju 

terutama setelah semakin masifnya perindustrian di era global, gagasan-gagasan 

mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin populer 

dipromosikan, terutama di Eropa dan Amerika hingga pada akhirnya ke belahan 

dunia lain termasuk Indonesia. Tujuan utamanya ialah agar setiap segi 

pembangunan dapat menjamin kelestarian lingkungan dan pada akhirnya dapat 

menjamin pula keberlangsungan hidup masyarakat di kemudian hari. 

Di Indonesia, secara hukum mengenai konsep pembangunan berkelanjutan 

yang menitik beratkan pada prinsip kelestarian lingkungan hidup yang kemudian 

kita kenal dengan istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan telah 

ditetapkan sejak tahun 1999 ketika Indonesia masih menggunakan GBHN. Sony 

Keraf menjelaskan bahwa: 

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita 

pergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari 
“suistainabledevelopment” yang sangat populer dipergunakan di negara-

negara Barat. Di Indonesia, istilah “Pembangunan Berkelanjutan” secara 
resmi dipergunakan dalam Tap MPR No.IV /MPR/1999 tentang GBHN, 
sedangkan istilah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

Lingkungan Hidup” digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga dikenal ada lingkungan dan 

pembangunan, sedang sebelumnya lebih popular digunakan sebagai istilah 
“Pembangunan yang berwawasan Lingkungan” sebagai terjemah dari “Eco-
development”.20 

                                                 

20
Sonny Keraf. 2001. Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi, dalam Hukum 

dan Lingkungan Hidup Indonesia . Jakarta. Universitas Indonesia.Hal.166. 
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Daly melalui teorinya memaparkan bahwa prinsip dasar pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup setidaknya harus mencakup 

tiga pilar, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama 
dengan laju regenerasi (produksi lestari) 

b. Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara 

dengan kapasitas asimilasi lingkungan. 
c. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara 

quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara 
menciptakan energi substitusi.21 

 

Pendapat yang senada dipaparkan oleh Arif Zulkifli yang bergerak di bidang 

konsultan lingkungan dan energi, bahwa prinsip-prinsip pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dalam kaitannya dengan terjaminnya keberlangsungan 

sistem pembangunan yang berkelanjutan meliputi beberapa pokok kebijaksanaan 

yang harus diselenggarakan, sebagai berikut: 

1. Pertama, pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai 
dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi 

lingkungan (biogeofisik dan sosekbud) maka setiap daerah yang 
dibangun harus sesuai dengan zona peruntukannya, seperti zona 
perkebunan, pertanian dan lain-lain. Hal tersebut memerlukan 

perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), sehingga diharapkan akan 
dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya 

dukung lingkungannya. 
2. Kedua, proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap 

lingkungan perlu dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan 
dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL dapat 

diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. 
3. Ketiga, penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah 

mengutamakan. 

4. Keempat, pengembangan keanekaragaman hayati sebagai 
persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.  

                                                 

21
Dalam Imam Mukhlis. 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan 

PembangunanBerkelanjutandalam Perspekti f Teoritis. Malang. Jurnal Ekonomi Bisnis. Tahun 

14.No.3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.Hal.196. 
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5. Kelima, pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat 

pertimbangan lingkungan. 
6. Keenam, pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan 

ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

7. Ketujuh, pengembangan hukum lingkungan yang mendorong 
peradilan menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum 

lingkungan. 
8. Kedelapan, Pengembangan kerja sama luar negeri.22 

 

 
Berdasarkan beberapa pandangan dan teori yang telah dikemukakan di atas 

dapat penulis simpulkan bahwa pada prinsipnya pembangunan yang berwawasan 

lingkungan secara khusus ditujukan untuk mencapai sebuah sistem pembangunan 

yang berkelanjutan demi menjamin segala bentuk kebutuhan masyarakat di 

kemudian hari.Prinsip utama yang harus ditekankan dalam konteks ini adalah 

prinsip menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan dalam pelaksanaannya maka 

negara melalui struktur pemerintahannya harus membuat aturan hukum dan 

menjamin pelaksanaannya melalui aparatur penegak hukum bersama masyarakat 

yang ada di dalamnya. 

B. Penataan Konsep Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan 

Secara hukum mengenai konsep ruang dan tata ruang sebagai istilah hukum 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang.Pasal 1 ayat 1 UU No.24/1992 tersebut menjelaskan mengenai 

pengertian ruang yakni sebagai satu kesatuan wilayah dan tempat manusia dan 

makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan hidup, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya. Sedangkan mengenai penataan ruang dijelaskan di Pasal 

1 ayat 3 yakni sebagai proses perencaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

                                                 

22
 Arif Zulkifli. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.http://bangazul.com, diakses 

tanggal 28 November 2016. 

http://bangazul.com/
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pengendalian pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, masih dalam pasal yang sama 

pada ayat 4 dijelaskan bahwa hasil perencanaan tata ruang adalah rencana tata 

ruang. 

Dalam konteks penataan ruang yang berwawasan lingkungan, hal ini diatur 

dalam Pasal 11 butir (a) dan (b).Dalam penjelasannya dikatakan bahwa dengan 

memperhatikan aspek-aspek tersebut pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna serta dapat memelihara kelestarian kemampuan 

lingkungan hidup. 

C. Tinjauan tentang Pencemaran Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan hidup berakibat pada rusaknya keadaan alam 

atu lingkungan hidup tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa 

“Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. 

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; “Pencemaran 

lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.  
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Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan sebagaimana telah 

disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, nyata 

bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai 

pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. 

Imam Supardi menjelaskan bahwa: 

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang 

menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang 
bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu 
kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme 

lainnya.Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan 
pencemar/polutan.23 

 
Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro menjelaskan bahwa 

pencemaran lingkungan hidup 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.24 
 
Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pada prinsipnya pencemaran lingkungan hidup adalah segala bentuk 

kerusakan di dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak lagi 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya baik dari segi kesehatan, 

kesejahteraan, maupun keadaan hayati yang diakibatkan oleh adanya 

polutan yang merusak. 

 

                                                 

23
 Imam Supardi. 2003. Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya. Bandung. Alumni.Hal.25. 

24
Dalam Erwin. 2011. Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 

Lingkungan Hidup. Bandung. Refika Aditama. Hal.36. 
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2. Faktor Terjadinya Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh faktor alam 

maupun manusia.Namun, secara umum faktor pokok yang memberikan 

dampak paling besar terhadap pencemaran lingkungan hidup ialah terletak 

pada ulah manusia itu sendiri. 

a. Faktor Alam 

Faktor alam sebagai penyebab pencemaran lingkungan pada 

umumnya berbentuk bencana alam; seperti letusan gunung api, banjir, 

abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. 

Pencemaran lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala 

atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi 

keseimbangan lingkungan hidup. 

Sebagai contoh, bencana alam letusan gunung api dapat 

menyemburkan lava, lahar, material-material padat berbagai bentuk 

dan ukuran, uap panas, serta debudebu vulkanis. Selain itu, letusan 

gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang 

disebut dengan gempa vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat 

mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran 

lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan 

menimbulkan longsor lahan. Uap belerang yang keluar dari pori-pori 

tanah dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan 

kadar asam air dan tanah. Debu-debu vulkanis sangat berbahaya bila 

terhirup oleh makhluk hidup (khususnya manusia dan hewan), hal ini 

dikarenakan debu-debu vulkanis mengandung kadar silika (Si) yang 
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sangat tinggi, sedangkan debu-debu vulkanis yang menempel di dedaunan 

tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan tumbuhan tidak 

bisa melakukan fotosintesis sehingga lambat laun akan mati.25 

b. Faktor Manusia 

Bahan-bahan kimia yang kehadirannya dalam lingkungan hidup 

dapat menyebabkan terganggunya kesejahteraan hidup manusia, hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan disebut bahan pencemar. Pencemaran 

lingkungan ini sudah terjadi sejak jaman dahulu kala, sejak adanya 

manusia, tetapi baru abad 20 pencemaran yang diakibatkan karena 

manusia ini menjadi pokok bahasan pada semua kalangan masyarakat 

dan perlu mendapat penanganan dan pengawasan secara serius. Faktor-

faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan 

oleh perbuatan manusia meliputi26: 

1) Faktor Industrialisasi 
a) Pertambangan, transportasi, penyulingan dan 

pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang 

dapat digunakan. 
b) Pertambangan, transportasi, penyulingan dan 

penggunaan bahan bakar untuk menghasilkan energi. 
c) Sisa-sisa buangan yang dihasilkan sebagai hasil 

sampingan selama proses-proses di atas. 

2) Faktor Urbanisasi 
a) Pembukaan hutan untuk perkampungan, industri dan 

sistem transportasi. 
b) Penimbunan atau menumpuknya sisa-sisa 

buangan/sampah dan hasil samping selama proses-

proses di atas. 
 

                                                 

25
Karsono H..Saputra. 2002. Indonesian Heritage: Manusia dan lingkungan, Volume 2. Jakarta. 

Buku Antar Bangsa untuk Grolier International.Hal.38. 
26

 Achmad Luthfi. 2004. Pencemaran Lingkungan. Jakarta. Departemen Pendidikan 

Nasional.Hal.10. 
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3) Faktor Kepadatan Penduduk 

a) Meningkatnya kebutuhan tempat tinggal/perumahan. 
b) Meningkatnya kebutuhan pangan dan kebutuhan energi. 
c) Meningkatnya kebutuhan barang-barang konsumsi dan 

bahan-bahan untuk hidup. 
4) Faktor Cara Hidup 

a) Penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan 
sehingga terbuang percuma. 

b) Tuntutan akan kemewahan. 

c) Pemborosan energi. 
5) Faktor Perkembangan Ekonomi 

a) Meningkatnya penggunaan bahan sumber, misal BBM, 
hasil hutan. 

b) Meningkatnya sisa-sisa buangan sebagai hasil 

sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam 
pabrik dan meningkatnya bahan pencemar. 

 
3. Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran juga terjadi akibat ulah manusia yang tidak mengelola 

sampah ataupun limbah dengan metode yang ramah lingkungan serta 

kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat berdampak besar atas 

terjadinya pencemaran. Beberapa jenis pencemaran adalah27: 

a. Pencemaran Udara 

Pencemaran terhadap udara menimbulkan bau tidak sedap serta 

pengurangan terhadap kadar oksigen, Sumber-sumber pencemaran udara 

adalah kendaraan bermotor yang banyak memadati jalanan kota, emisi atau 

kotoran melaui asap pabrik, kepadatan penduduk dan pembakaran sampah, 

pembukaan daerah melalui tebang dan bakar yang mengakibatkan udara 

dipenuhi dengan carbonmonoxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide, dan 

sulfat oxide. Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar 

                                                 

27
 Muhamad Erwin, Op.cit. hal.36-37. 
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udara seperti: pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan pembakaran 

lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu 

terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan 

dengan perampelasan, pemulasan, dan pengolesan (grinding), 

penumbukan dan penghancuran benda keras (crushing), pengolahan biji 

logam dan proses pengeringan. Kadar pencemaran udara yang semakin 

tinggi mempunyai dampakyang lebih merugikan. 

b. Pencemaran Air 

Pencemaran terhadap air, berakibat pada rusaknya atau 

tercemarinya sumber-sumber mata air yang seperti semua orang 

ketahui bahwa air merupakan suatu unsur terpenting dalam kehidupan. 

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 (deterjen) dan sebagainya. Pencemaran 

melalui air berbahaya karena di dalam air yang tercemar dikandung 

bakteri, virus, dan bahanbahan kimiawi yang berbahaya. 

c. Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam 

akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.Pencemaran 

yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida 

atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan.Sedangkan 

pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. 
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Sering tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan 

minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan 

zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh 

bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat 

kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara. 

d. Pencemaran Suara 

Suara yang dikategorikan sebagai pencemaran dan dapat 

merusak telinga adalah suara-suara yang melebihi 75 

decibel.Pencemaran suara dapat mengakibatkan terganggunya saraf 

dan konsentrasi kerja.Suara-suara yang sudah mencapai 145 decibel 

dan secara terus-menerus di dengar dapat menimbulkan rasa sakit. 

D. Tinjauan Umum tentang Limbah 

1. Pengertian Limbah 

Limbah adalah segala sesuatu tentang proses dan hasil dari kegiatan 

yang dilakukan oleh manusia yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau 

tidak diinginkan, kemudian ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya. 

Pengertian limbah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah 

didefinisikan sebagai “sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan 

manusia”. Sementara itu, Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 ayat 20 dijelaskan 

bahwa “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.  
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Pada prinsipnya, 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 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.28 

2. Jenis-jenis Limbah 

a. Limbah Cair 

Limbah cair adalah air kotor yang membawa sampah dari 

tempat tinggal, bangunan perdagangan, dan industri berupa campuran 

air dan bahan padat terlarut atau bahan tersuspensi. Limbah cair 

diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu29: 

                                                 

28
Pengertian dan Macam-macam limbah atau Sampah.http://www.g-excess.com, diakses 

tanggal 14 November 2016. 
29

 Dalam Budi Setiawan. Pengelompokan Limbah Berdasarkan Bentuk atau 

Wujudnya.http://ilmulingkungan.com, diakses tanggal 14 November 2016. 

http://www.g-excess.com/
http://ilmulingkungan.com/
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1) Limbah cair domestik (domestic wastewater) yaitu limbah 

cair hasil buangan dari rumahtangga, 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. 

b. Limbah Padat 

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa 

padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Jenis 

limbah padat diantaranya dapat berupa kertas, kayu, kain, karet, kulit 

tiruan, plastik, gelas/ kaca, metal, kulit telur, dll.Limbah padat 

merupakan limbah yang terbanyak di lingkungan.Biasanya limbah 

padat disebut sebagai sampah. Klasifikasi limbah padat (sampah) 

menurut istilah teknis ada 6 kelompok, yaitu30: 

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. 
 

                                                 

30
 Ibid. 
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c. Limbah Gas 

Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai 

media.Secara alami udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, 

N2, NO2, CO2, H2 dll. Penambahan gas ke udara yang melampaui 

kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas 

yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat 

mengganggu kesehatan masyarakat.Zat pencemar melalui udara 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Partikel 

adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata 

telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume. Sedangkan 

pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman 

(untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung.Limbah gas yang 

dibuang keudara biasanya mengandung partikel-partikel bahan 

padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga 

tersuspensi dengan gas-gas tersebut.Bahan padatan dan cairan tersebut 

disebut sebagai materi partikulat. Seperti limbah gas yang dihasilkan 

oleh suatu pabrik dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel 

serta debu. Apabila ini tidak ditangkap dengan menggunakan alat, 

maka dengan dibantu oleh angin akan memberikan jangkauan 

pencemaran yang lebih luas. Jenis dan karakteristik setiap jenis limbah 

akan tergantung dari sumber limbah.31 

 

                                                 

31
 Ibid. 
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d. 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. Ada berbagai macam 

zat yang berbahaya yang terkategorisasi sebagai unsur limbah B3, 

diantaranya adalah:  

1. Bahan peledak, misalnya dinamit, atau amunisi. 
2. Gas-gas tekanan tinggi misalkan hidrogen dan sulpur dioksida. 

3. Cairan yang mudah terbakar misalkan gas oil/minyak tanah 
almunium alkali. 

4. Bahan-bahan keras yang mudah terbakar, metal magnesium, 

sodium hidrit, dan kalsium carbide yang siap terbakar adalah 
reaktip dengan air, atau terbakar secara spontan. 

5. Bahan-bahan korosif, termasuk oleum, sulfur oksida, dan soda 
caustik, yang akan melukai kulit terbuka atau menyebabkan 
porak-porandanya kontainer logam. 

6. Bahan-bahan beracun misalnya seperti asam hidrosianida atau 
aniline.  

7. Bahan-bahan etiologik termasuk agen penyebab antraks, 
botulisme, atau tetanus.  

8. Bahan-bahan radioaktif, termasuk plutonium, cobalt-60 dan 

uranium hexafluorida.32 
E. Drainase 

1. Tinjauan Umum tentang Drainase 

a. Pengertian Drainase 

Kata drainase berasal dari kata drainage yang artinya 

mengeringkan atau mengalirkan.Drainase merupakan sebuah sistem 

yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik kelebihan 

air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di 
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bawah permukaan tanah.Kelebihan air dapat disebabkan oleh 

intensitas hujan yang tinggi atau akibat dari durasi hujan yang 

lama.Secara umum drainase didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan 

pada suatu kawasan.33 

Suripin dalam bukunya yang berjudul Sistem Drainase 

Perkotaan yang Berkelanjutan dijelaskan bahwa:  

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, 
atau mengalihkan air.Secara umum, drainase didefinisikan 

sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk 
mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu 
kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara 

optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk 
mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. 

Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga 
air tanah.34 

 

Kebutuhan terhadap drainase berawal dari kebutuhan air untuk 

kehidupan manusia di mana untuk kebutuhan tersebut manusia 

memanfaatkan sungai untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, 

perikanan, peternakan dan lainnya.Untuk kebutuhan rumah tangga 

menghasilkan air kotor yang perlu dialirkan dan dengan makin 

bertambahnya pengetahuan manusia mengenal industri yang juga 

mengeluarkan limbah yang perlu dialirkan. Pada musim hujan terjadi 

kelebihan air berupa limpasan permukaan yang seringkali 

menyebabkan banjir sehingga manusia mulai berpikir akan kebutuhan 
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sistim saluran yang dapat mengalirkan air lebih terkendali dan terarah 

dan berkembang menjadi ilmu drainase.35 

b. Fungsi Drainase 

Pada prinsipnya prasarana drainase disini berfungsi untuk 

mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan 

bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga 

berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan 

tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. 

Mulyanto menjelaskan mengenai fungsi-fungsi sistem drainase 

sebagai berikut: 

Membuang air lebih, Fungsi ini berjalan dengan mengalirkan 

air lebih ke tujuan akhirnya yaitu perairan bebas yang dapat 
berupa sungai danau maupun laut, ke dalamnya air lebih ini 
dapat dialirkan.Ini merupakan fungsi utama untuk mencegah 

menggenangnya air pada lahan perkotaan maupun di dalam 
parit-parit (saluran-saluran) yang menjadi bagian dari sistem 

drainase. Air lebih tersebut dapat berasal dari air hujan yang 
tidak dapat terserap ke dalam tanah, tidak mengisi waduk-
waduk penyimpan air maupun kolam-kolam retensi, yaitu 

kolam yang sengaja dibuat bagi menyimpan air sementara 
sebelum dialirkan ke perairan bebas.36 

 
Menurut Robert J. Kodoatie fungsi dari drainase adalah: 

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat 
pemukiman) dari genangan air atau banjir. 

2. Apabila air dapat mengalir dengan lancer maka drainase juga 
berfungsi memperkecil resiko kesehatan lingkungan; bebas 
dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainya. 

3. Drainase juga dipakai untuk pembuangan air rumah tangga. 
Semua sistem aliran pembuangan rumah dialirkan menuju 

system drainase. Dalam menentukan dimensi system drainase, 
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intensitas hujan dengan periode ulang tertentu di suatu system 

jaringan drainase dipakai sebagai dasar analisis perhitungan 
karena kuantitasnya jauh lebih besar dibandingkan aliran dari 
rumah tangga atau domestic lainya.37 

 
c. Sarana Drainase Perkotaan 

Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang 

berfungsi mengendalikan air permukaan akibat hujan, sehingga tidak 

mengganggu baik aktifitas serta harta benda milik Negara maupun 

masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 

Hasmar menjelaskan bahwa: 

Drainase perkotaan yaitu ilmu drainase yang 
mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat 

kaitannya dengan kondisi lingkungan sosial-budaya yang ada 
di kawasan kota. Drainase perkotaan merupakan sistem 

pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang 
meliputi : 

a. Permukiman 

b. Kawasan industri dan perdagangan 
c. Kampus dan sekolah 

d. Rumah sakit dan fasilitas umum 
e. Lapangan olahraga 
f. Lapangan parkir 

g. Instalasi militer, listrik, telekomunikasi 
h. Pelabuhan udara.38 

 
Sebuah kota yang layak dan nyaman untuk dijadikan tempat 

tinggal harus mempunyai beberapa prasarana pendukung kehidupan 

salah satunya adalah prasarana sistem drainase. Sistem drainase 

perkotaan menjadi suatu prasarana untuk menciptakan kehidupan yang 

bersih sehat dan menyenangkan bagi penghuni kota yang dilayaninya. 
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Sistem drainase perkotaan berdasarkan penataan sistem 

jaringannya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni drainase primer, 

drainase sekunder, dan drainase tersier. Pengertian dari masing-

masing sistem drainase tersebut telah dijelaskan oleh Hasmar sebagai 

berikut: 

a. Drainase primer merupakan saluran yang memanfaatkan 

sungai dan anak sungai. Saluran primer berfungsi untuk 
menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi 
saluran ini relatif besar. 

b. Drainase sekunder merupakan saluran yang 
menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer 

(dibangun dengan beton/plesteran semen). Saluran 
sekunder pada intinya berfungsi menerima aliran air dari 
saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, 

kemudian meneruskannya ke saluran primer. Dimensi 
saluran ini tergantung debit air yang dialirkan.  

c. Drainase tersier merupakan saluran yang berfungsi 
menerima air dari saluran drainase lokal.39 

 

F. Konsep Drainase Perkotaan Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan sistem drainase perkotaan 

adalah kesesuainnya dengan kelestarian lingkungan hidup.Untuk itulah dalam 

perancangan sistem drainase senantiasa dituntut untuk menerapkan drainase 

yang berwawasan lingkungan, yakni sistem drainase yang mampu menjamin 

kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itulah 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase 

Perkotaan menekankan pentingnya penataan sistem drainase yang ramah 

lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permen PU/12/2014 tentang 
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Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang menyebutkan: 

(1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem 
pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air 

limbah pada wilayah perkotaan. 
(2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah
berdasarkan hasil kajian teknis.

(3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

(5) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab
dalam sub bidang drainase.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, cukup jelas kiranya 

bahwa dalam melakukan penataan bangunan sistem drainase perkotaan harus 

dilakukan pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air 

limbah. Hal ini semata-mata adalah dalam rangka mendukung sistem drainase 

perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 


