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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang 

senantiasa saling mempengaruhi. Manusia sangat berpengaruh terhadap 

lingkungan, hal ini dapat dilihat eksploitas dan eksplorasi manusia terhadap 

alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dalam mengelola 

hutan dan lahan perkebunan sering kali mengabaikan faktor keselamatan 

lingkungan.  

Industri sagu sebagai proses dalam pembangunan industri perkebunan 

untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industri Sagu 

ini tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dan 

memanfaatkan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di 

berbagai daerah maka masalah lingkungan hidup menjadi perhatian yang 

sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta 

tersesbut. permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius 

diberbagai pelosok bumi selama manusia tidak memikirkan keselamatan dan 

keseimbangan lingkungan.  

Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, 

industrilisasi juga menimbulkan ekses, antara lain dihasilkannya limbah yang 

apabila dibuang kelingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu 

sendiri, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain. Perusakan 
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lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan 

lingkungan hidup. Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri diketahui sebagai 

daerah penghasil dan pengekspor sagu terbesar di Indonesia. Dengan 

produksi Sagu Kepulauan Meranti mencapai 202.062 Ton tepug sagu kering 

pertahun yang dimiliki oleh masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan 

Sagu Nasional, Sagu basah asal Kepulauan Meranti juga di ekspor kenegara 

tetangga Malaysia, Singapura dan Jepang. Keberhasilan peningkatan produksi 

sagu ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang didukung oleh pengusaha 

Sagu baik skala makro maupun mikro. Kabupaten Kepulauan Meranti yang 

dikenal dengan lahan gambut memungkinkan daerah ini sangat cocok dengan 

karakter ditanami perkebunan sagu. Luas perkebun Sagu di Kepulauan 

Meranti lebih kurang 37.436 Hektar, dimana Kecamatan Tebing Tinggi 

Timur merupakan Kecamatan terluas perkebunan Sagu dibandingkan dengan 

Kecamatan lain. Perkebunan Sagu yang sebagian besar sudah ditanam secara 

turun temurun oleh masyarakat setempat. Tercatat ada 67 pabrik pengolahan 

Sagu berskala kecil hingga sedang dengan kapasitas 58 ribu ton pertahun di 

Meranti yang memenuhi pasar ekspor dan kebutuhan lokal. Diharapkan dari 

kebutuhan produksi sagu ini sehingga dapat meningkatkan perekonomi 

masyarakat.  

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup akibat industri membawa 

dampak yang luar biasa terhadap kehidupan dalam masyarakat, karena bisa 
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menimbulkan kerusakan lingkungan. Seiring dengan berkembangnya dan 

pertumbuhan penduduk yang meningkat, bertambahnya perusahaan yang 

beroperasi, maka semakin besar peluang kerusakan pada lingkungan hidup. 

Tabel 1.1 Daftar Industri Sagu yang memiliki dan tidak memiliki Izin 

Usaha dan Usaha Kelola Lingkungan-Usaha Pemantauan Lingkungan 

(UKL/UPL) 

No Nama Usaha Izin Usaha Izin (UKL-

UPL) 

1 Pho Lim Sans (Asman) Ada Ada 

2 Wanandi Salim Ada Ada 

3 Julius Ada Ada 

4 Karim Ada Ada 

5 Tohor Jaya Ada Tidak Ada 

6 Ayu Mandiri Ada Tidak Ada 

7 Setia Dua Sekawan Ada Tidak Ada 

8 Berkat Usaha Ada Tidak Ada 

9 Sumber Usaha Ada Tidak Ada 

10 Zamri Tohor Ada Tidak Ada 

11 Berkah Rio Ada Tidak Ada 

12 Family Ada Tidak Ada 

13 Berbang Jaya Ada Tidak Ada 

14 UKM Karya Arifin Samad Ada Tidak Ada 

15 Makmur Ada Tidak Ada 

16 Maju Jaya Ada Tidak Ada 

17 PU2K(Kelompok Bersama) Ada Tidak Ada 

 Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 

2018  

Dari data diatas tercatat masih banyaknya Industri Sagu yang ada di 

Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang tidak memiliki 

Izin Pengendalian Aliran Limbah Industri, tercatat hanya empat industri yang 

memiliki kelengkapan usaha sedangakan selebihnya tidak memiliki sama 
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sekali kelengkapan usaha. Oleh karena itu, setiap Industri diharuskan 

mengurus dan membuat dokumen jenis usaha atau kegiatan yang wajib upaya 

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan 

surat pernyataan kesanggupan pengelolan dan pemantauan lingkungan hidup. 

Seharusnya pengusaha sagu melaukan pelaporan dokumen Usaha 

Pengelolan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

wajib dilaporkan setiap persemster (enam bulan sekali) oleh penanggung 

jawab usaha atau pemilik industri sagu tersebut ke Pemerintah Daerah 

melalui Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Kemudian dokumen UKL-UPL di periksa dan evaluasi guna 

menjadi acuan tahapan terhadap penilaian apakah memenuhi standar dan 

aturan yang berlaku. Setiap pelanggaran yang didapatkan menjadi tahapan 

bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepuluan Meranti 

melakukan sikap terhadap penyimpangan yang dilakukan penanggung jawab 

usaha tersebut. 

Dalam peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti No 6 tahun 

2015 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

maka Dinaa Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan pengawasan 

terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan wajib 

dilakukan secara periodik dan sewaktu waktu  sesuai dengan kebutuhan 

dalam rangka meningkatkan penataan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan 

oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang ditetapkan dengan 
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Keputusan Bupati. Pencemaran limbah akibat keberadaan industri sagu ini 

sudah terjadi sejak lama, adanya kecenderungan Industri Sagu membuang 

Limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi 

warna dan rasa sehingga air keruh, kotor dan berbuih serta berbau busuk yang 

menyengat sepanjang aliran sungai yang kemudian bermuara ke laut. Limbah 

industi dari pengolahan sagu semacam ini di sebut dengan repu sagu. 

Limbah sagu yang teraliri ke sungai akan menyebabkan rusaknya 

unsur-unsur kimia tanah. Akibatnya tingkat kesuburan tanah menjadi rusak 

dan tanaman mati di usia muda, selanjutnya pencemaran air juga mengurangi 

kualitas air dan ekositem didalam air seperti ikan akan mati yang kemudian 

berdampak pada hasil tangkapan nelayan semakin berkurang. Ini bedasarkan 

sebagian besar Industri Sagu belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah (IPAL). 

Selain itu juga, didalam Detakriaunews.com, Peneliti Kebijakan 

Pangan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau, Gefi 

Sioner  mengatakan pemanfaat sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau 

belum sepenuhnya baik. Pasalnya sisa pengaolaan sagu masih sering dibuang 

ke sungai oleh masyarakat. Kondisi ini tentu sangat akan merusak fungsi 

sungai itu sendiri. Menurutnya, Kepulauan Meranti memiliki bantaran 

perkebunan sagu terbesar di Indonesia. Namun pengetahuan masyarakat akan 

dampak pembuangan limbah sagu masih kurang, sehingga menjadi perhatian 

utama Balitbang dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi."Kalau 

limbah pengelolaan sagu dibuang ke sungai jelas merusak ekosistem yang 

ada. Karena dalam limbah yang dibuang masih terkandung nitrogen, bau yang 

berbahaya ke ikan," paparnya. 
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Tabel. 1.2 Nilai Rujukan Baku Mutu Limbah Cair 

NO Parameter Satuan  Nilai Rujukan  

I Fisika    

1 Suhu 0
C 

38.00 

2 Reidu Terlarut (TDS) mg/L 2000 

3 Residu Tersuspensi (TSS) mg/L 400 

II Kimia Anorganik   

1 pH - 6-9 

2 BOD5 mg/L 150 

3 COD mg/L 300 

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 

2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan apabila hasil limbah cair sagu 

melibihi standar baku mutu lingkungan hal dapat di katakan sebagai sebuah 

pencemaran tidak wajar. sehingga Hal semacam ini karena kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman bagi pemilik industri tentang penting 

pengelolaan limbah secara baik, sehingga tidak mencemari lingkungan yang 

kemudian berdampak kepada masayarakat. 

Table 1.3 Nilai baku Mutu Limbah Industri Sagu Pho Lim Shan 

NO Parameter Satuan  Hasil Uji  Nilai 

Rujukan 

I Fisika     

1 Suhu 0
C 

27.70 38.00 

2 Residu Terlarut (TDS) mg/L 1.219.00 2000 

3 Residu Tersuspensi(TSS) mg/L 732.00 400 

II Kimia Anorganik    

1 pH - 4.05 6-9 

2 BOD5 mg/L 336.7 150 

3 COD mg/L 1.170 300 

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 

2018 
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Dari tabel diatas dapat dilihat hasil limbah cair industri sagu Pho Lim 

Shan tersebut relatif melebihi maupun kurang dari standar persyaratan baku 

mutu limbah. Dilihat data yang diperoleh pada Tahun  2017 hampir semua 

ukuran parameter fisika dan kimia baik itu Suhu (38,00), TSS(2000), TDS 

(200), pH (6-9), BOD (336,7) COD (1.170) melebihi nilai rujukan dan 

standar yang ditentukan. 

   Selain itu juga dalam Meranti Online.com “Dalam memaksimalkan 

kegiatan pengawasan badan lingkungan hidup kepulauan meranti 

memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Selama ini anggaran 

pengawasan di lapangan masih terbatas, sehingga permasalahn menyangkut 

permasalahan pengelolaan limbah belum terpantau maksimal dan berkala.” 

 Berdasarkan fenomena diatas menunjukan adanya permasalahan 

menyangkut pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 

menyentuh seluruh penanggung jawab usaha industri sagu 

tersebut.Berdasarkan uraian diatas, maka sangat di perlukan pengawasan 

terhadap permasalah yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan tersebut, 

untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Limbah Industri Sagu  di 

Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang akan penulis utarakan dalam peneltian 

ini adalah: 
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1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan 

Meranti ? 

2. bagaimana penghambat pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Pada dasarnya setiap penulis mempunyai mempunyai tujuan yang 

hendak di capai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap limbah 

industri sagu. 

2. Untuk mengetahui bagaimana saja yang mempengaruhi pengawasan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan 

Meranti terhadap limbah industri sagu.    

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan 

pengembangan akademik, kepentingan pemerintah daerah kabupaten 

kepulauan meranti dan masyarakat. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika pembahsan ini secara keeluruhan terdiri dari V bab antara lain 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai landasan teori yang 

menyangkut referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang 

akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Data Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

dan analisis. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan 

juga menjelaskan visi misi, tugas pokok, dan struktur organisasi 

lokasi penelitian.  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembhasan serta 

menjelaskan hambatan dalam penelitian  
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BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian 

 


