
   

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

      Konsep Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat 

dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi 

apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. 

Terry, bahwa dalam rangka pencapain tujuan suatu organisasi, termasuk Negara 

sebagai organisasi kekuasan terbesar yang seharusnya menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau 

memberi dorongan, dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan sebagai upaya 

control birokrasi ataupun organisasi harus dilakukan dengan baik, karena apabila 

tidak dilaksanakan cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya suatu 

organisasi atau birokrasi tersebut.  

Sementara Sondang P.Siagian (200     ) mengatakan bahwa pengawasan 

adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar 

dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang 

diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Penetapan 

perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan 



 
 

 
 

   

pengawasan, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif 

terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan. 

Pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut 

dapat mempengaruhi suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah 

pelaksanakan pekerjaan telah sesuai dengan rencana penting, tujuan, dan 

kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana 

dengan pengawasan merupakan proses untuk menjaga agar kegiatan tearah 

menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Berdasarkan yang 

dikemukakan Manullang            bahwa untuk melaksanakan pengawasan 

dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses langkah-langkah 

yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini diantaranya sebagai berikut:  

   Menetapkan alat ukur standar, yaitu: 

a. Adanya pembagian tugas secara jelas 

b. Adanya waktu pencapain tujuan 

c. Adanya biaya untuk pencapain tujuan 

   Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara 

seperti: 

a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai 

b. Melakukan kunjungan langsung 

c. Mengamati hasil kerja 



 
 

 
 

   

   Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan 

pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah 

ditentukan sebelumnya, adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah: 

a. Memberi teguran 

b. Memberikan peringatan 

c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan 

dalam mencari jalan keluar. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa pelaksanaan pengawasan 

tidak mungkin diwujudkan tujuan yang baik, karna tidak ada pedoman untuk 

melakukan pengawasan tersebut dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan 

berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seiring tanpa ada alat untuk 

mencegahnya. Pengawasan merupakan proses pengamatan pelakssanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawassan 

juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengatahui dan 

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan.  

 

        Jenis-jenis Pengawasan  

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan, terjadinya 

perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut 

pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Ada empat macam 

dasar penggolongan jenis pengawasan menurut Manullang (2006:176-178) yakni: 

a. Waktu pengawasan, berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka 

macam-macam pengawasan itu dibedakan atas, pengawasan preventif dan 



 
 

 
 

   

pengawasan refresif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-

kesalahan. Jadi diadakannya tindakan pencegahan agar jangan terjadi 

kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Sedangkan pengawasan respresif 

adalah pengawasan yang dilakukan pengawasan setelah rencana 

dijalankan, dengan kata lain pengawasan ini dilaksanakan dengan 

mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standard yang 

telah ditentukan terlebih dahulu. 

b. Obyek pengawasan, berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan dapat 

dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang, produksi, keuangan, waktu, 

dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dalam bidang produksi, maka 

pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun 

terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan 

dibidang waktu bermaksud untuk menentukan hasil produksi sesuai 

dengan waktu akhir yang direncenakan atau tidak. Akhirnya pengawasan 

dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk 

mengetahui apakah kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan 

instruksi, atau rencana tata kerja. 

c. Subjek pengawasan, pengawasan dibedakan atas dasar penggolongan siapa 

yang mengadakan pengawasan, maka dalam hal ini pengawasan dibedakan 

atas pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern 

dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang 

bersangkutan, dimana pengawasan intern yang dimaksud pengawasan 



 
 

 
 

   

vertical atau formal. Disebut juga pengawasan formal karena yang 

melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang. 

Sedangkan pengawasan ekstern merupakan pengawasan yang dimana 

orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang 

berada diluar organisasi bersangkutan.  

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan yang terdiri atas, 

Personal observation (peninjauan pribadi), pengawasan dengan peninjauan 

pribadi dilakukan dengan cara meninjau secara pribadi sehingga dapat 

dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Oral report (laporan lisan), 

pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui lisan 

yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditunjukan kepada 

orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberikan 

dambaran dari hal-hal yang ingin diketahui tentang hasil yang 

sesungguhnya yang di capai oleh bawahannya. Written report (laporan 

tertulis), merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai 

pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang 

diberikan atasan kepada bawahannya. Control by exception (pengawasan 

berdasarkan pengecualian), sistem pengawasn yang dimana pengawasan 

itu ditunjukan kepada soal-soal pengecualian. Maka pengawasan hanya 

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-

peristiwa yang istemewa.  

 

 



 
 

 
 

   

      Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yang 

dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan 

suatu sistem yang saling berhubung dengan yang lainnya sehingga pengertian 

lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha 

Kuasa di bumi ini. Itu sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan 

perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, 

tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap 

tidak bernilai, karena lingkungan hidup hanya sebuah benda yang diperuntukan 

untuk manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan 

hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan 

sebagai subyek (Supriadi, 2006:22).  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Emil Salim (1995 : 116) dalam bukunya 

yang berjudul Lingkungan Hidup dan Pembangunan bahwa, “pembangunan 

menimbulkan perubahan sehingga mempengaruhi tingkat keseimbangan manusia 

dan lingkungan hidup. Oleh pembangunan maka yang dirubah lingkungan alam 

dan lingkungan sosial. Perubahan lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat 

menimbulkan aksesakses negatif”  



 
 

 
 

   

Sektor pembangunan dan perbuatan manusia yang berpotensi dan 

memberikan akses akses negatif banyak sekali, khusunya dalam bidang teknologi 

dan lingkungan hidup. Untuk mengatasi dan mengantisipasi akses-akses negatif 

tersebut, maka diperlukanadanya sejumlah peraturan yang diinformasikan secara 

jelas, dan kemudian disosialisasikan secara lebih terarah dan sampai ke tangan 

masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang lingkungan. 

Hal yang demikian bila tidak diinformasikan secara jelas dan tepat, maka bukan 

mustahil akses-akses negatif tersebut akan menjadi tidak diperhatikan. Hubungan 

pengaruh timbal balik antara ruang dan semua benda, daya, keadaan dan mahluk 

hidup, termasuk manusia dan prilakunya dengan lingkungan akan dapat 

berlangsung sedemikian rupa, apabila pengaruh tersebut berada dalam batas-batas 

keseimbangan dan tidak terganggu antara satu dengan yang lainnya, maka hal 

tersebut dapat dikelompokan tidak mengganggu lingkungan hidup. Jika timbul 

ketergantungan hubungan timbal balik antara hal-hal yang tersebut diatas dengan 

lingkunganya yang disebabkan oleh batas-batas kemampuan salah satu sub system 

sudah terlampaui, tidak lagi seimbang atau tidak lagi mampu memainkan 

fungsinya, maka terjadilah tidak keharmonisan terhadap lingkungan hidup. Dan 

kesenjangan seperti inilah akan menimbulkan suatu problem yang dinamakan 

masalah lingkungan.  

Soekanto  (2009 : 313) mengatakan bahwa, masalah lingkungan ini terjadi 

tidak saja sebagai akibat dari timbulnya salah satu kondisi tersebut diatas, tetapi 

masalah yang menjadi pokok utama adalah masalah pencemaran terhadap 

lingkungan dan gangguan terhadap lingkungan hidup, masalah kependudukan, 



 
 

 
 

   

masalah yang berhubungan dengan pengembangan serta biaya-biaya sosial, 

masalah-masalah institusional dan masalah persepsi manusia terhadapnya. 

Permasalahan-permasalahan lingkungan yang di kemukakan diatas, merupakan 

prioritas utama yang justru terletak pada problem pencemaran. Kerusakan dan 

gangguan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh hal-hal yang demikian itu 

menimbulkan masalah bagi masyarakat yang perlu segera dicegah dan 

ditanggulangi, sehingga timbul pemikiran agar peraturan hukum berperan dalam 

menampung kebijaksanaan lingkungan kedalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Abdurrahman (1993       mengatakan bahwa, dalam mengatur masalah 

lingkungan serta menginformasikan peraturannya, peranan pemerintah paling 

menentukan sehingga sosial control dapat dilakukan oleh pemerintah melalui 

wewenang kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk 

menetapkan peraturan-peraturan dalam bidang lingkungan hidup, agar jangan 

Semua orang bertingkah laku semaunya sendiri, sehingga dapat menimbulkan 

kerusakan lingkungan.  

Sumartono (1991: 29), mengatakan bahwa sejak semula perangkat hukum 

telah memberikan arah tentang peraturan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat 

dari ketentuan dari sejumlah peraturan-peraturan hukum dibidang lingkungan 

hidup yang dikeluarkan sejak zaman kolonial belanda, pendudukan jepang, 

sampai Indonesia merdeka. Akan tetapi harus di akui, bahwa sejumlah aturan-

aturan hukum dalam bidang lingkungan hidup pada waktu itu dapat dikatakan 

masih bersifat sektoral dan cenderung pada pemanfaatan lingkungan didaerah 

tertentu. 



 
 

 
 

   

      Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-

sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut 

dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan 

merupakan hubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu 

organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, 

ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah didefinisikan sebagai zat, energi, 

dan/atau kompenen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah bahan 

buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak 

dikelola dengan baik.  

Kegiatan industri-industri tentunya juga menghasilkan beberapa jenis 

limbah ynag memerlukan perhatian khusus. Limbah B3 merupakan limbah yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau 

konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan 

mencemari lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan kesehatan manusia. 

Dengan kondisi limbah tersebut, diperlukan pengelolaan secara khusus sehingga 

dampaknya terhadap lingkungan dapat dicegah ataupun diminimalkan. 

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup 



 
 

 
 

   

pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengelolaan limbah, serta 

penimbunan hasil pengelolaan tersebut, agar dalam prosesnya tidak terjadi 

dampak yang tidak diinginkan. Limbah yang termasuk limbah B3, yaitu limbah 

yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik yang seperti, mudah meledak, 

mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, 

dan limbah lain apabila diuji dengan metode toksilogi dapat diketahui termasuk 

dalam jenis limbah B3. Limbah B3 dibedakan dalam 3 jenis, yaitu: 

   Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah ini tidak berasal dari proses 

utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencuci, inhibitor 

korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain. 

   Limbah B3 dari sumber spesifik, limbah ini merupakan sisa proses suatu 

industry atau kegiatan tertentu. 

   Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan 

buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Jenis limbah ini tidak 

termasuk salah satu spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat 

dimanfaatkan kembali.  

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Peraturan 

Pemerintah No 101 Tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan penyimpanan, 

pengurangan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan 

penimbunan. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan 

kegiatan menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan 

oleh penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan maksud 

menyimpan sementara limbah bahan berhaya dan beracun (B3) yang 



 
 

 
 

   

dihasilkannya. Proses pengangkutan dalam hal ini badan usaha yang melakukan 

kegiatan pengangkutan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan 

mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada 

pemanfaatan limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3. 

Setelah kegiatan mengumpulkan limbah B3 maka dilakukan kegiatan penggunaan 

kembali, limbah B3 yang telah melalui tahapan proses dapat dimanfaatkan 

kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat 

digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar 

yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sedangkan bagi limbah 

yang sangat membahayakan dan tidak dapat digunakan ataupun dimanfaatkan, 

limbah B3 dalam hal ini dilakukan penimbunan dimana penimbunan limbah B3 

merupakan kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan 

maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.  

 

      Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah B3  

 Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara yang 

berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan 

dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto 

(2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.  Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan 

kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 



 
 

 
 

   

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran 

merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati 

suatu posisi di dalam status sosial. 

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) 

mencakup tiga hal penting, yaitu: 

   Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

   Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

   Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang 

timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial 

memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salama kehidupan 

berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu 

dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada 

saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka 

suatu peran tersebut akan terbentuk.  



 
 

 
 

   

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dan untuk mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat negatif karena adanya 

limbah B3, pemerintah melarang setiap orang atau badan usaha membuang 

limbah B3 secara langsung kedalam air, tanah atau udara dan mengharuskan 

penghasil limbah B3 melakukan pengelohan limbah B3. Dengan demikian 

pengawasan merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah. 

Dalam pengawasannya dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis 

yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup. Dari sisi hukum administrasi, 

pengawasan merupakan tugas utama pejabat yang berwenang. Pejabat yang 

berwenang memberi izin bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan 

terhadap izin yang diberikan.  

  

      Regulasi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3  

 Regulasi merupakan peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang 

mempengaruhi kegiatan badan-badan lain. Pengelolaan limbah B3 dalam Undang-

Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup pada pasal 58 bahwa kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 

merupakan upaya mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan 

menekan potensi dampak negatif. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pada ayat (1) 

bahwa orang peseorangan atau badan usaha (berbadan hukum atau tidak) yang 

menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berkewajiban melakukan 

rangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 



 
 

 
 

   

pemanfaatan, dan/atau pengolahan dan penimbunan, ayat (2) limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) daluarsa perlu dilakukan pengolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3), ayat (3) dalam hal ini setiap orang tidak mampu 

melakukan sendiri pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain, pihak lain yang dimaksud ialah 

badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan berizin, ayat (4) 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib mendapat izin dari 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, ayat (5) 

kewajiban mencantumkan persyaratan lingkungan hidup (kelestarian fungsi 

lingkungan dan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan) dan kewajiban 

yang harus dipenuhi dalam perizinan pengelolaan limbah B3 oleh menteri atau 

pemda (jenis pengelolaan limbah B3, karakteristik, kewajiban, persyaratan, sistem 

pengawasan, pelaporan yang dalam ketentuan pelaksanaannya. Undang-Undang 

No 32 Tahun 2009 pasal    menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan 

pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Untuk itu 

diperlukanya peran pemerintah dalam hal mengawasi setiap kegiatan pelaku usaha 

(perusahaan) yang usanya dapat berpotensi mencemari lingkungan.  

Tugas dan wewenang pemerintah daerah sangat penting dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingungan hidup. Undang-Undang No 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 huruf (i) 

menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai pembina dan pengawas terhadap 

pelaku usaha dengan ketentuan perizinan dan sesuai dengan peraturan perundang-



 
 

 
 

   

undangan yang berlaku. Kemudian dalam tugas dan wewenang pejabat pengawas, 

terdapat pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 74 ayat 1 menjelaskan 

wewenang pejabar pengawas lingkungan hidup yaitu, melakukan pemantauan, 

meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang 

diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, 

mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat 

transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.   

Maka dalam setiap kebijakan peraturan yang dibuat tentu adanya sebuah 

sanksi yang ditetapkan, untuk itu dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pejabat 

pengawas berhak membuat sanksi bagi para pelaku usaha (perusahaan) yang 

melanggar dari aturan perundang-undangan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 76 ayat 1 bahwa 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan 

pelanggaran terhadap izin lingkungan. Undnag-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 

76 ayat 2 bahwa, sanksi administratif tersebut terdiri atas teguran tertulis, 

peksanaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin 

lingkungan.  

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pasal 69 menjelaskan larangan dalam memasukan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam wilayah NKRI dan membuangnya ke 

media lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sanksi pidana yang di jelaskan 



 
 

 
 

   

dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 102 bahwa setiap orang yang 

melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 tanpa izin, 

dipidana dengan penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 

tahun, dan denda paling sedikit 1 (satu) Miliyar dan yang paling sedikir 3 (tiga) 

Miliyar. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 103 menjelaskan setiap orang yang 

menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan 

penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda 

paling sedikit 1 (satu) Miliyar dan yang paling sedikir 3 (tiga) Miliyar.  

 

      Peraturan Bupati No 31 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan dan Pengawasan  

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang. Rincian tugasnya diantaranya: 

a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan 

dan pengawasan lingkungan hidup 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebiijakan dan strategi pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup 

d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan 

lingkungan hidup 



 
 

 
 

   

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan dan 

pengawasan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

f. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau 

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

g. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan  

h. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas 

lingkungan hidup daerah 

j. Melaksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 

hukum 

k. Melaksankan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

l. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup 

m. Menyiapkan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana 

secara terpadu 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugass dan 

fungsinya 

 

 

 



 
 

 
 

   

      Pandangan Islam terhadap Lingkungan  

Dalam pandangan islam, alam adalah manifestasi dari kekuasasaan Allah 

swt. Allah telah menekankan dalam al-qur’an bahwa manusia tidak boleh 

melakukan kerusakan di alam karena yang akan menerima dampak negatifnya 

adalah diri manusia sendiri. Allah swt memerintahkan umatnya untuk 

memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan manusia bertanggung jawab 

dalam melindungi alam dan lingkungannya. Oleh karena itu manusia sebagai 

khalifah Allah swt di muka bumi diperintahkan untuk memanfaatkan alam, dan 

pada saat yang sama, menjaga dan melindungi kelestarian alam. Dalam Al-Qur’an 

surah Al-Baqarah ayat 164 Allah swt berfirman:  

َهاِر َواْلُفْلِك الَّ إ   َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن َّ ِِت نَّ ِف َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه  َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اللَُّه ِمَن السَّ ََتْرِي ِف اْلَبْحِر ِبَا يَ ن ْ
َحاِب  اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسَّ

َماِء َواْْلَْرضِ  ِر بَ ْْيَ السَّ  ََليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  اْلُمَسخَّ
Artinya  “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang 

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa 

air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya 
dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin 

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) 

tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan. (QS. Al-Baqarah      ” 

 

Ayat diatas menjelaskan hidup manusia tergantung kepada alam, tumbuh-

tumbuhan adalah produsen pertama dalam kehidupan lingkungan yang sangat 

berpengaruh. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT Maha Pencipta pada ayat 

diatas, tanpa adanya tumbuh-tumbuhan tidak ada satu makhluk pun yang dapat 



 
 

 
 

   

hidup di alam semesta ini, termsuk manusia. Alam semesta ini dengan segala yang 

ada didalamnya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, mempunyai 

hubungan timbal balik antara sesama  makhluk hidup, antara sesama makhluk 

hidup dengan yang tidak hidup dan antara yang tidak hidup dengan yang tidak 

hidup, merupakan suatu sistem dalam lingkungan. Masing-masing kompenen atau 

unsur-unsur yang ada di alam ini, mempunyai fungsi dan peranan mencapai tujuan 

unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, diwajibkan kepada umat manusia untuk 

selalu menjaga keseimbangan dari unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur 

lingkungan hidup, sebagai sumber daya yang bukan hanya dapat dimanfaatkan 

oleh manusia, tetapi juga diwajibkan untuk menjaga dan memelihara 

kelestariannya. Manusia juga harus pandai mengelolanya dengan penuh 

kesungguhan, menggunakan segala daya dan kemampuannya karena mengelola 

alam bukanlah tugas yang ringan. 

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi ini, makhluk yang berakal 

namun harus beriman dan bertakwa. Setiap orang diwajibkan menuntut ilmu 

setinggi-tingginya, tidak menjadi serakah, tidak merusak, serta dapat mengelola 

sumber daya alam sebaik-baiknya sehingga dapat dimanfaatkan pada saat 

sekarang, namun juga dapat memikirkan untuk masa yang akan datang. Akan 

tetapi kadangkala manusia itu lupa dengan kemajuaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dicapainya. Manusia lupa bahwa apa saja yang dinikmatinya untuk 

penerus masa depan kelak. Kelalaian manusia tadi telah menyebabkan akan 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang sudah banyak menimbulkan berbagai 

berbagai dampak buruk terhadap masyarakat. Membuat kerusakan adalah 



 
 

 
 

   

perbuatan orang yang tidak beriman, tidak disukai siapa saja, bahkan Allah 

sekalipun seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 205,  

                         

     

Artinya:  “Dan apabila ia berpaling  dari kamu   ia berjalan di bumi untuk 

mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan 

binatang ternak  dan Allah tidak menyukai kebinasaan ” 

 

Berbagai peringatan Allah SWT terhadap manusia, Sehubungan dengan 

berbagai masalah lingkungan yang dilihat, dihadapi, dan dirasakan dibumi ini. 

Sehubungan dengan itu, sudah waktunya setiap umat manusia memelihara dan 

bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan.  

 

      Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh beberapa orang 

peneliti lainnya, maka penulis akan menyajikan sebagai berikut: 

Jurnal Universitas Diponogoro peneliti Andika Widhi Pratama dengan 

judul Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terhadap judul tersebut dimana tugas dan fungsi badan 

lingkungan hidup kota Semarang dalam pengelolaan limbah b3 sesuai dengan 

kewenangannya yaitu dengan pengawasan dan pemberian izin tempat 

penampungan / penyimpanan sementara limbah b3 dan pengumpulan limbah b3 

dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah dilaksanakan secara 



 
 

 
 

   

maksimal. Dalam melaksanakan tugasnya terhambat dengan adanya keterbatasan 

SDM yang menangani secara teknis di bidang lingkungan tetap berupaya untuk 

melakukan pengawasan kegiatan industri/pelaku usaha yang lain secara maksimal 

dan berkala.  

Jurnal peneliti Nurul Huda (2013) dengan judul Kinerja Badan 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Menanggulangi Pencemaran Air 

Limbah Industri Batik di Kelurahan Laweyan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bdan 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam menganggulangi pencemaran air limbah 

industri batik dikelurahan laweyan. Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa 

indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu penelitian 

ini juga melihat faktor-faktor yang mendukung di Surakarta dan dilakukan di 

Badan Lingkungan Hidup Surakarta.  

Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum 

Universitas Riau peneliti Al Mukarromi dengan judul Pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti dengan studi kasus di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap judul tersebut dalam 

pelaksanaan pengawasan limbah industri sagu menjelaskan bahwa belum 

optimalnya pelaksanaan pengawasan tersebut dikarenakan pelanggaran 

penganggungjawab usaha terhadap pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan 

baku mutu lingkungan, permasalahan izin lingkungan, ketaatan penanggungjawab 

usaha dalam melaporkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dan kurang 



 
 

 
 

   

tegasnya sanksi yang diberikan kepada industri sagu yang melakukan pelanggaran 

sehingga dalam hal ini berdampak pada persoalan pencemaran lingkungan yang 

belum terselesaikan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan 

dipengaruhi oleh faktor sarana pendukung pengawasan, jumlah personil yang 

berkompeten dan ahli, akses dan jarak yang jauh, serta komitmen dari 

penanggung jawab usaha tersebut.   

Perbedaan peneliti saat ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian ini memfokuskan kepada peran dinas lingkungan hidup dalam 

pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam 

menjalankan peranananya sebagai pengawas agar terciptanya suatu pemerintah 

yang baik dan lingkungan yang baik. 

 

      Defini Konsep 

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisasi data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas maka diperlukan definisi konsep. 

Berdasarkan judul peneliti, Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan 

Pengelolaan Limbah B3, maka akan mendifinisikan konsep-konsep yang akan ada 

dalm penelitian sebagai berikut: 

   Pengawasan dapat dijelaskan sebagai proses penentuan, apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, 

menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelakssanaan sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengtan standar alat ukur. 



 
 

 
 

   

   Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang saling berhubung dengan 

yang lainnya seperti keadaan dan  makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain 

   Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan 

rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, 

pengangkutan, pengelolaan limbah, serta penimbunan hasil pengelolaan 

tersebut, agar dalam prosesnya tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. 

 

      Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batsan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang dilakukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang menberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari 

kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan sertamemudahkan 

pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

Tabel 2.1: Indikator Penelitian 

 

Konsep Indikator  Sub Indikator 

Peraturan Bupati No 31 

Tahun 2016 tentang 

tugas dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kuantan 

Singingi  

   Menyiapkan bahan 

penyusunan rencana 

program dan kegiatan 

pengawasan 

lingkungan hidup 

   Anggaran dalam 

pelaksanaan kegiatan 

pengawasan lingkungan 

hidup 

   Sarana pendukung 

   Kelengkapan data 

pendukung 

   Waktu dan lokasi 

   Melaksanakan 

pengawasan terhadap 

penerimaan izin 

lingkungan dan izin 

perlindungan dan 

pengelolaan 

lingkungan hidup 

   Melakukan kunjungan 

langsung 

   Membuat berita acara 

hasil pengawasan 

   Laporan dari perusahaan  

   Laporan dari masyarakat 

   Melaksanakan 

penegakan hukum 

atas pelanggaran 

perlindungan dan 

pengelolaan 

lingkungan hidup  

   Memberikan teguran 

   Memberikan peringatan 

   Memberikan sanksi  

Sumber : Peraturan Bupati No 31 Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

      Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi 

teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka 

pemikiran sebagai berikut:  

 

 

  

 

  

  

  

 

  

Terlaksanakannya pengawasan pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

  Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 

kegiatan pengawasan lingkungan hidup 

  Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin  

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

  Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan 

Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Kuantan Singingi  


