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Dewasa ini pencemaran banyak sekali terjadi di bebeapa Negara maju termasuk Indonesia. 

Penelitian di 20 sungai di jawa barat menunjukkan bahwa angka BOD dan CODnya melebihi 

ambang batas, indikasi serupa juga terjadi di DAS Brantas, ditambah lagi dengan tingginya 

kandungan amoniak limbah industri, pertanian dan rumah tangga merupakan penyumbang 

terbesar dari pencemaran. Kualitas udara khususnya dikota-kota besar semakun menurun. 

Senyawa yang perlu mendapat perhatian adalah partikulat (Nox). Lalu bagaimanakah peran 

pemerintah dalam hal ini DInas WASbangdaling dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan?. Apa hambatan yang dihadapi Dinas 

WAsbangdaling dalam mengadakan pencegahan dan penanggulang terhadap pencemaran 

lingkungan? Serta upaya Dinas Wasbangdaling dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran lingkungan guna memulihkan kualitas lingkungan? 

Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara mengadakan 

pengamatan pada obyek penelitian secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan 

kenyataan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama mengadakan penelitian di Dinas 

Wasbangdaling, tugas pokok dan fungsi Dinas Wasbangdaling dalam pengendalian lingkungan 

meliputi dua sektor yaitu sektor pencegahan dan sektor penannggulangan. Didalam sekor 

pencegahan Dinas Wasbangdaling dalam mengendalikan lingkungan adalah dengan cara 

mengedakan pemantauan di beberapa indutri, pengembilan sampel di beberpa PDAM, tempat 

industri dan tempat-tempat keramaian, seperti terminal. Dan pencegahan juga dilakukan dengan 

uji kualitas lingkungan terhadap udara dan air yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan 

mengujikan parameter yang telah ditentukan berdasarkan baku mutu Kep. Gub. Jatim No. 129 

Tahun 1996 untuk udara. Sedangkan baku mutu air didasarkan pada PP No. 82 Tahun 2002 

Kelas III. Apbila hasil uji udara dan air melebihi parameter yang telah diujikan dan ditentukan 

maka udara dan air tersebut telah tercemar. 

Dasr penanggulangan pencemaran adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan hidup, Peraturan Daerah No. 25 tahun 2001 tentang AMDAL Kota 

Malang, Peraturan WaliKota Malang No. 11 tahun 2005, UKl-UPL. Dalam penanggulangan 

Dinas Wasbangdaling memenuhi prosedur berdaarkan perundang-undangan. Namun dalam 

pelaksanaannya masih kurang transparan. 

Hambatan yang dialami oleh Dinas Wasbangdaling dalam pengendalian lingkungan sektor 

pencegahan dan penanggulangan hampir smaa yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam 

mengadakan uji kualitas udara dan air. Karena masih bergantung pada laboratorium Surabaya, 

saling terbenturnya beberpaa aturan dengan Dinas lain ataupun Organisasi lainnya, kurangnya 

sarana dan prasarana, terbatasnya biaya untuk melakukan uji kualitas lingkungan, karena dana 

anggaran yang bergantung kepada kebijakan pembangunan, terbatasnya tenaga pemantau, 



ketrgantungan pihak Dinas Wasbangdaling dengan laboratorium yang berasa di Surabaya. 

Upaya yang dilakukan Dinas Wasbangdalimng dalam mengatasi hambatan tersebut adalah 

dengan mengadakan pelatihan-peltihan tentang lingkungan hidup guna untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan, saling berkoordinasi dengan Dinas Lain maupun organisasi lain 

dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tidak tercemar.  

 


