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ABSTRAK
Pembaharuan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal yang
penting untuk kita kaji, hal tersebut di perkuat dengan perkembangan pembagunan industri di
Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan tersebut memberikan beberapa dampak apabila
kita melihatnya dari segi pembuangan akhir industri tersebut yaitu limbah. Dari hal inilah, di
perlukan peran pemerintah untuk membuat suatu terobosan baru berupa pembaharuan ide
tentang tata kelola lingkungan hidup di tinjau dari beberapa sektor baik sektor hukum,
ekonomi, sosial maupun budaya di Indonesia.
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Latar Belakang
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. 119 Hal tersebut di
dukung dengan perkembangan industri dewasa ini telah memberikan sumbangan besar
terhadap perekonomian Indonesia. Di lain pihak hal tersebut juga memberi dampak pada
lingkungan akibat buangan industri maupun eksploitasi sumber daya yang semakin intensif
dalam pengembangan industri. 120 Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri
berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas

119
So Woong Kim ,” KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ”,
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, Hl : 1.
120
Alia Damayanti1, Joni Hermana1 dan Ali Masduqi, “ANALISIS RESIKO LINGKUNGAN DARI PENGOLAHAN LIMBAH PABRIK
TAHU DENGAN KAYU APU (Pistia stratiotes L.)” , Jurnal Purifikasi, Vol.5, No.4, Oktober 2004 : 151-156, Hlm : 1
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hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri yang tidak terlepas dari upaya
peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup
juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak
swasta tersebut. Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius
diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan
mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup
seolah-olah seperti dibiarkan

menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan

industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan.
Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh
masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Disisi lain, makin
maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap
lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Dari hal ini lah mulai
tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak di buang sebagaimana mestinya.

121

Demikian pula limbah yang di sebabkan oleh pabrik – pabrik besar yang memberikan
dampak negative terhadap lingkungan masyarakat sekitar tempat pubrik tersebut didirikan.
Hal ini berakibat pada

kehidupan

manusia di bumi yang menjadi tidak sehat

sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar. Undang-undang
Dasar 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang
hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin, “ ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI
PABRIK GULA TJOEKIR”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, Hlm :95.
121
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Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan
hidup di Indonesia, yakni: 122
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
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. Selama ini pengelolaan
lingkungan

hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek

pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup
atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen.
Pendekatan manajemen lingkungan

mengutamakan

mengelola lingkungan, sehingga pandangan

kemampuan manusia dalam

yang lazim disebut dengan “ramah

lingkungan”.123 Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.124

122
Rusdiyanto, Jurnal Cakrawala Hukum , MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGHADAPI ERA
GLOBALISASI, Vol.6, No.2 Desember 2015: 215–22, Hlm : 216.
123
Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32.
124
Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
2001, hlm. 92.
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Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada normanorma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian
fungsi lingkungan, kondisi sosial maupun budaya. Berdasarkan atas latar belakang yang
telah penulis uraikan diatas dalam hal ini penulis tertarik membahas permasalahan mengenai
pembaharuan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup akiba t limbah industri ditinjau dari
sektor hukum, ekonomi , sosial dan budaya di Indonesia.
Pokok Permasalahan
Adapun permasalahan yang ingin penulis angkat dalam tulisan ini, akan di uraikan sebagai
berikut :
1. Apakah dampak yang di timbulkan limbah industri terhadap pengelolahan lingkungan
hidup dalam sektor hukum, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pembaharuan

ide yang dilakukan oleh pemerintah di dalam

mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Indonesia di tinjau dari sektor
hukum, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia?

KERANGKA TEORI
Menurut Soejono Soekanto “Kontinuitas Perkembangan Ilmu Hukum”

125

selalu

bergantung pada metodelogi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat di tentukan
oleh teori.126 Teori akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan
membantu untuk membandingkan teori-teori itu dan menilai manfaat teori-teori tersebut.127
Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau
memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud
adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau
126
127

Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres. Hlm.6.
Tom Campbell. 1994. Seven Theories of Human society. Terjemahan F.Budi hardiman, Kanisius. Yogyakarta.

Hlm.29.
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yang tidak disetujui 128 . Sedangkan fungsi dari teori dalam penelitian ini adalah untuk
memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan
penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara
khas ilmu hukum.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kerangka teori yang relevan untuk digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. GRAND THEORY
Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan “TEORI PENDEKATAN
EKONOMI”.
Istilah “sistem” yang menunjukkan adanya sekumpulan (himpunan) gagasan-gagasan
(ide); yang mengandung prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hukum-hukum, yang tersusun
terorganisasikan dalam satu kesatuan yang logik. Dari penjelasan sistem ini kita dapat
mengetau hubungan antara pendekatan ekonoi dengan lingkungan yang amat diperlukan
dewasa ini. Proses perubahan lingkungan bisnis, perubahan alam sekitar, perubahan
ketentuan dan peraturan pemerintah maupun perkembangan tuntutan-tuntutan dari pelaku
lainnya yang tidak terikat dengan kontrak bisnis, semuanya akan semakin mempengaruhi
kepentingan pemangku kepentingan, khususnya para pemegang saham. Dari kondisi tersebut
maka acuan bisnis ke depan sebenarnya bukanlah lagi mengejar laba perusahaan, tetapi lebih
kepada keberlanjutan usaha (survival). Ilmu lingkungan hidup membahas masalah dan
tantangan isu pengendalian polusi, perubahan

iklim, perlindungan

lingkungan hidup,

konservasi sumber bahan baku yang semakin menipis, keragaman dan ancaman kelangsungan
hidup mahluk hidup alam semesta, serta permasalahan alokasi sumber daya alam dan energi
dalam

proses

produksi

yang

berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi, persoalan lingkungan dapat menimbulkan persoalan biaya tinggi,

128
Muhammad Sadi Is, dalam Tesis yang berjudul: Ide Dasar, Karakteristik, dan Faktor-Faktor Yuridis
Pengembangan Bank Syariah sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) menurut
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Pascasarjana Unsri Palembang: 2012.
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ternyata juga merupakan persoalan ekonomi. Artinya, ada korelasi erat antara ekonomi dan
lingkungan. Karenanya, sudah sewajarnya, dilakukan pendekatan ekonomi yang dapat
memadukan lingkungan ke dalam proses pembangunan. Hal ini telah banyak dikenal oleh
para penyusun kebijakan di negara-negara maju, tetapi masih merupakan hal langka di
negara–negara berkembang.
2.

Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan “TEORI PERLINDUNGAN
HUKUM”.
Menurut Fitzgerald, Teori Perlindungan Hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas
kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.129
Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke 4 menyatakan bahwa
Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan
hukum terhadap warga masyarakatnya, dari hal tersebutlah lahirlah nilai-nilai dasar
pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam wujudnya sebagai mahkluk sosial
yang menjunjung tinggi Asas Kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Selain
dari pada itu pengertian dari Perlindungan Hukum juga di ungkapkan oleh beberapa ahli.
Adapun pengertian perlindungan hukum menurut ahli tersebut akan di uraikan sebagai
berikut :
A. Menurut Harjono Perlindungan Hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana
hukum yang ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu

129

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53
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yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam
sebuah hak hukum.130
B.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan
juga prediktif dan antisipatif.131 Teori perlindungan hukum juga mempunyai pengaruh yang
besar terhadap pengelolaan lingkungan karena dengan menjadikan teori ini suatu patokan
kita dapat dapat melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat sekitar dalam rangka menjaga
pengelolaan lingkungan hidup.
3.

Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan “TEORI

PENYELESAIAN

SENGKETA”.
Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian
sengketa dalam masyarakat, yaitu:
a. Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal
dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja
masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubunganhubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
b. (avoidance), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk
penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada
bentuk kedua hubungan kedua belak pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk
sebagian atau untuk keseluruhan.
c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini
bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk
130
Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Penerbit secretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah
konstitusi, hal.373
131
Lili Rasjidi dan IB wysa putra, 1993, “Hukum sebagai suatu system”, Remake Risdakarya, bandung, Hal. 118
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menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara
damai.
d. Negotiation

(perundingan),

kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para

pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua,
mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak
berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan
tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
e.

Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih
pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua
belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
Apakah mediator hasil 14 pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang
yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa
jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam
masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga
berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

f. Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta
perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka
akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
g.

Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk
mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.
Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya
pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.
Ketujuh cara di atas bisa dijadikan patokan dasar di dalam penyelesaian sengketa

yang terjadi di antara para pihak yang mengalami permasalahan baik itu pihak pengusaha
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ataupun masyarakat setempat terkait tentang pengelolaan lingkungan dan dampak-dampak
yang terjadi akibat pembagunan industri.
PEMBAHASAN
1. Apakah dampak yang di timbulkan limbah industri terhadap pengelolahan
lingkungan hidup dalam sektor hukum, politik, budaya dan sosial di Indonesia?
Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Adapun dampak
yang ditimbulkan oleh limbah industri ini tentunya memberikan pengaruh negatif
pada pengelolaan lingkungan

hidup masyarakat yang berada di lingkungan sekitar

pembangunan industri tersebut. Dapat penulis contohkan limbah industri bila di lihat dari
bentuknya terbagi atas 4 macam, yaitu :132
a. Limbah cair
b. Limbah padat
c. Limbah gas dan partikel
d. 4. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
a. Limbah cair
Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam
sistem prosesnya. Di samping itu ada pula bahan baku mengandung air sehingga dalam
proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian
dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses
lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang.
Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air. Industri primer pengolahan hasil
hutan merupakan salah satu penyumbang limbah cair yang berbahaya bagi lingkungan.
Bagi industri-industri besar, seperti industri pulp dan kertas, teknologi pengolahan limbah
cair yang dihasilkannya mungkin sudah memadai, namun tidak demikian bagi industri
132

Budi Setiawan, Pengelompokan Limbah Berdasarkan Bentuk Atau Wujudnya http://ilmulingkungan.com/ pengelompo kan zlimbah-berdasarkan-bentuk-atau-wujudnya/, di akses pada tanggal 20-04-2018, Pukul :10:00 WIB
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kecil atau sedang. Namun demikian, mengingat penting dan besarnya dampak yang
ditimbulkan limbah cair bagi lingkungan, penting bagi sektor industri kehutanan untuk
memahami dasar-dasar teknologi pengolahan limbah cair. Teknologi pengolahan air
limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi
pengolahan air limbah domestik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan
dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Jadi teknologi pengolahan yang dipilih harus
sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan. Berbagai teknik
pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan polutannya telah dicoba dan
dikembangkan selama ini.

Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah

dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode pengolahan:
1. pengolahan secara fisika
2. pengolahan secara kimia
3. pengolahan secara biologi
Jenis-jenis limbah cair dapat digolongkan berdasarkan pada :
a. Sifat Fisika dan Sifat Agregat . Keasaman sebagai salah satu contoh sifat limbah dapat
diukur dengan menggunakan metoda Titrimetrik
b. Parameter Logam, contohnya Arsenik (As) dengan metoda SSA
c. Anorganik non Metalik contohnya Amonia (NH3-N) dengan metoda Biru
Indofenol
d. Organik Agregat contohnya Biological Oxygen Demand (BOD)
e. Mikroorganisme contohnya E Coli dengan metoda MPN
f. Sifat Khusus contohnya Asam Borat (H3 BO3) dengan metoda Titrimetrik
g. Air Laut contohnya Tembaga (Cu) dengan metoda SPR-IDA-SSA

2 Limbah padat
Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada
umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan,
perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat:
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kertas, kayu, kain, karet/kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur.
Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari
sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah
padat yaitu dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil, potongan logam dan kedua limbah
padat yang tidak punya nilai ekonomis. Bagi limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis
dapat ditangani dengan berbagai cara antara lain ditimbun pada suatu tempat, diolah kembali
kemudian dibuang dan dibakar.
3 Limbah Gas Dan Partikel
Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh berberapa partikulat zat (limbah) yang
mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon
(asap kabut fotokimiawi), karbon monoksida dan timah. Udara adalah media pencemar untuk
limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara.
Secara alamiah udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2 dan Jain-lain.
Penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan
menurunkan kualitas udara. 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
tanya aapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung. Gasgas ini antara lain SO2, NOx, CO, CO2, hidrokarbon dan lain-lain.
4. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau
beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak
atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.Yang termasuk
limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan
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lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan
penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki
salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif,
beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan
toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.
Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa limbah industri ini merupakan
salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan

terganggunya lingkungan hidup

masyarakat di tempat pembangunan industi yang tentunya memiliki dampak negatif bagi
keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun dampak negatif limbah industry
akan diuraikan sebagai berikut Pencemaran limbah industry dapat menimbulkan tumpukan
sampah di area permukiman masyarakat, rembesan sampah yang masuk ke dalam sungai
akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies
akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian
sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organic.
Tidak hanya itu, apabila kita tinjau dari sektor kesehatan, tempat yang telah tercemar tersebut
menjadi tempat bersarang dan menyebarnya bibit penyakit, dan tentunya dari segi keindahan
tata kelola lingkungan hidup pasti akan terganggu karena pencemaran yang terjadi akibat
limbah industry akan merusak pemandangan lingkungan yang baik. Untuk menghindari
dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah industry ini pemerintah telah mengaturnya
dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Li ngkungan Hidup yang menyatakan bahwa Setiap orang
dilarang:
a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan
lingkungan hidup;

75

ISSN: 2655-1810
Vol 1, No. 2, Juni 2019
Meirina Nurlaini
b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/ atau
j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
k. Merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Bukan hanya dalam Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup saja, tapi juga dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa Penanganan Sampah
terdiri atas :
1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis,
jumlah, dan/atau sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke
tempatpemrosesan akhir.
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4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Ada beberapa hal penting yang perlu disoroti menyangkut pengendalian dampak
lingkungan hidup ini. Pertama, yang peling menarik di sini adalah hal baru di dalam Undangundang pengelolaan lingkungan yang terbaru ini, yaitu penetapan ekoregion. Dasar
pemikirannya, lingkungan hidup tidak mengenal batas administratif. Lingkungan hidup
mempunyai peta wilayah yang berbeda, berdasarkan kesamaan karekteristik bentang alam,
daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan
masyarakat, dan infentarisasi lingkungan hidup

hal tersebut sebagaimana yang terdapat

dalam Pasal 7 Ayat 2 dalam Undang-undang pengelolaan lingkunga. Wilayah ekoregion ini
mempunyai posisi strategi karena seluruh pengendalian dampak lingkungan hidup, termasuk
izin lingkungan yang di keluarkan oleh pejabat berwenang dibidang lingkungan hidup, akan
di dasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disebuah wilayah
ekoregion sejalan dengan infentarisasi lingkungan hidup diwilayah ekoregion tersebut.133
Kedua, pengendalian dampak lingkungan hidup mencakup tiga aspek penting, yaitu
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencemaran limbah merupakan salah satu
penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat
manusia. Analisasi resiko lingkungan hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang
baru dalam undang-undang lingkungan yang terbaru. Menganalisa risiko lingkungan hidup
di wajibkan bagi perusahaan

“yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan
keselamatan manusia”.

Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan

Jessy Adack, “Dampak Pencemaran Limbah Pubrik Tahu terhadap Lingkungan Hidup”, Junal Lex Administratum,
Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013, Hal : 80.
133
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pencemaran limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik
dan anorganik, yang mengakibatkan limbah tersebut tidak dapat langsung di buang ke sungai,
tetapi harus diolah terlebih dahulu sebelum di buang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran.
Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industi yang di buang ke perairan akan
mengubah pH air, dan dapat menggagu kehidupan organisme air. 134
Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran
tersebut. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan usaha preventif, misalnya dengan
tidak membuang limbah industri ke sungai. Kebiasaan membuang limbah ke sungai dan
disembarang tempat hendaknya diberantas dengan memberlakukan peraturan – peraturan
yang diterapkan di lingkungan masing – masing secara konsekuen. Limbah industri
hendaknya dibuang pada wadah yang telah di sediakan. Masyarakat di sekitar sungai perlu
memperhatikan kebersihan lingkungan dan perlu memahami mengenai pemanfaatan sungai,
agar sungai tidak lagi dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah. Peraturan
pembuangan limbah industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarnya dijatuhi
hukuman. Limbah industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah, dan
setelah memenuhi syarat baku, dengan demikian akan tercipta sungai yang bersih dan
memiliki fungsi ekologis.
Apabila hal ini di biarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan yang khusus maka hal ini
dapat menyulitkan pengelolaan limbah, karena

beberapa zat sulit di uraikan oleh

mikroorganisme di dalam limbah tersebut. Salah satu sarana

perlunya konferensi

internasional mengenai lingkungan hidup. Pencemaran limbah sangat berbahaya bagi biota
di perairan berbagai jenis ekosistem mengalami keracunan. Setiap spesies yang berada di
perairan berbeda – beda ada spesies yang tahan terhadap pencemaran dan ada juga yang tidak
tahan terhadap pencemaran yang terjadi di perairan. Setiap ekosistem selalu beradaptasi
134

Ibid.
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dengan tempatnya. Walau pun begitu tingkat adaptasinya terbatas, bila batas tersebut
melampaui batas, maka ikan tersebut akan mati. Punahnya sepesis tertentu akan beakibat
pada kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Semua kejadian pemcemaran yang
terjadi terhadap lingkungan hidup pasti akan berdampak pada ekosistem (perairan dan laut),
karena limbah cair industri tahu menyebabkan kerusakan lingkungan, dan juga bisa
berdampak pada kesehatan manusia.

2. Bagaimana bentuk pembaharuan ide yang dilakukan oleh pemerintah di dalam
mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Indonesia di tinjau dari
sektor hukum, politik, budaya dan sosial ?
Pembaharuan ide perlu di galakkan guna mewujudkan pengelolaan lingkungan
hidup yang baik, pembaharuan dapat kita kaji dalam 4 sektor yaitu :
1. Sektor Hukum
2. Sektor Ekonomi
3. Sektor Sosial
4. Sektor Budaya
Sektor Hukum
Pembaharuan pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor hukum dapat dilakukan
dengan

membuat kebijakan-kebijakan yang di tuangkan dalam peraturan perundang-

undangan yang terkini sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam

pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut bertujuan
apabila terjadi pelanggaran hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup para penegak
hukum dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai dasar hukum yang tepat dalam
penyelesaian sengketa permasalahan pengelolaan lingkungan. Selain itu dalam hal ini
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sektor hukum juga dapat memberikan pembaharuan mengenai perizinan lingkungan hidup
terpadu dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar segala bentuk proses yang
terdapat dalam perizinan baik itu mengenai wewenang, kelembagaan, mekanise,
persyaratan perizinan serta biaya penyelenggaraan perizinan dapat berjalan lebih baik
lagi. 135 Selain dari pada itu dalam sektor hukum perlu diadakan nya lagi peraturanperaturan yang bersifat dinamis guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar
pengelolaan lingkungan hidup baik itu masalah yang telah timbul maupun masalah yang
akan timbul dikemudian hari sebagai bentuk dari pencegahan terjadinya permasalahan
baru.
Sektor Ekonomi
Pembaharuan
dilakukan dengan

pengelolaan lingkungan

hidup dalam sektor ekonomi dapat

membuat peraturan perjanjian-perjanjian baru yang membahas

permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang belum di buat dalam perjanjian
pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya. Pembaharuan perjanjian ini di perlukan guna
memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pihak yang terikat didalamnya.
Sektor Sosial
Pembaharuan pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor sosial dapat dilakukan
dengan kepedulian yang tinggi dari para pengusaha pengembang pembangunan industry
untuk lebih perduli terhadap dampak yang di timbulkan dari pembangunan industri ini dan
dengan memberikan inovasi dan solusi terbaik terhadap pengelolaan lingkungan di daerah
sekitar pembangunan industri tersebut.Sehingga dengan adanya hal tersebut tidak ada
pihak lain yang di rugikan.
Sektor Budaya

135

Dr. Helmi, “Hukum perizinan lingkungan hidup”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm : 221.
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Pembaharuan pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor budaya dapat dilakukan
dengan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga pengelolaan lingkungan
hidup dengan lebih baik lagi. Membuat pemeliharaan lingkungan menjadi budaya yang
harus kita lestarikan demi menciptakan lingkungan dan kesehatan yang baik bagi
masyarakat.Hal ini menjadi acuan penting yang harus kita jaga mengingat Indonesia
memiliki budaya dan keanekaragaman yang khas guna meningkatkan perekonomian.

BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Dampak limbah bagi pengelolaan lingkungan merupakan hal penting bagi
kelangsungan kehidupan yang baik, karena dengan menjaga lingkungan kita dapat menjaga
ekosistem kehidupan yang lebih baik dan tentunya yang tak kalah penting nya guna menjaga
kesehatan bersama. Untuk itulah di perlukan pembaharuan

ide mengenai pengelolaan

lingkungan hidup itu sendiri, dengan adanya pembaharuan para pihak yang terkait bisa
menjalankan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Baik itu pembaharuan dalam bidang
perundang-undangan (sektor hukum) , pembaharuan dalam bidang

perekonomian yaitu

berupa pembuatan perjanjian-perjanjian yang di buat oleh para pihak dengan konsep yang
baru, pembaharuan bidang sosial yang dalam hal ini segala pihak yang terkait tidak
mengalami kerugian satu dengan lainnya maupun pembaharuan ide dalam sektor budaya
yang tidak kalah penting guna menjaga keanekaragaman yang khas. Selain dari pada itu,
pembaharuan ide mengenai tata kelola lingkungan hidup di tinjau dari 4 sektor tersebut dapat
memberikan sebuah informasi bagi segala pihak yang terkait untuk lebih perduli guna
mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik lagi.
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SARAN
Pembaharuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup ini perlu disebarluaskan
kepada khalayak ramai guna menciptakan lingkungan yang lebih baik, selain dari pada itu
dengan adanya pembaharuan terciptalah inovasi maupun ide-ide baru yang berguna untuk
kemajuan perkembangan sistem lingkungan hidup di Indonesia itu sendiri.
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