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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengawasan  

Menurut M Sitomurang dan Jusuf Juhir sebagaimana dikutip oleh Jum 

Anggriani menyatakan bahwa pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan 

dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”  Dalam 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan 

daerah pembagian administratif dan juga merupakan daerah otonom perlu 

adanya pengawasan. Menurut William yang dikutip oleh Ni’matul Huda 

(2012:21) ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, pengawasan menjadi 

suatu pengikat kesatuan, supaya kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu 

jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (unitary).Menurut 

Sondang Siagian (2011:285) pengawasan adalah keseluruhan pengamatan 

kegiatan operasioanl guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sondang Sagian juga 

menjelaskan bahwa agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang 

diharapkan. Pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses 

pengawasan dan yang lebih penting lagi perubahan untuk memenuhi 

sebanyak mungkin ciri itu dalam pelaksanaan. 

Ciri itu antara lain adalah: 
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1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan 

fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana 

tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. 

2. Pengawasan harus bersifat preventif artinya bahwa proses pengawasan 

itu di jalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan 

penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. 

3. Pengawasan di arahkan kepada masyarakat yang bearti bahwa 

pengawasan hanya di tujukan terhadap kegiatan yang kini sedang di 

laksanakan. 

4. Pengawasan hanyalah sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi, 

pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. 

5. Karena pengawasan hanya sebagai alat administrasi dan manajemen, 

maka pengawasan itu harus mempermudahkan tercapainya tujuan. 

6. Proses pengawasan harus efesiensi jangan sampai menghambat usaha 

peningkatan. 

7. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak 

beresan, akan tetapi menentukan apa yang tidak benar. 

8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana 

meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang telah 

ditentukan. 

Menurut Manulang, (2001:172) tujuan pengawasan adalah mengamati 

apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang 

seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan 
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penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat di ambil tindakan. 

Tujuan utama dari pengawasan apa yang salah harus perbaikan di masa yang 

akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang 

maksimal. 

Menurut Inu Kencana, (2006:82) pengawasan merupakan ketetapan 

dalam apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan intruksi dan prinsip 

perencanaan. Pengawasan pada dasarnya di lakukan oleh administrasi dan 

manajemen dengan menggunakan dua macam teknis : yang pertama 

pengawasan langsung(direct control) adalah apabila pimpinan organisasi 

melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang di jalakan oleh 

para bawahanya. Kedua adalah pengawasn tidak langsung(indirect control) 

adalah pengawasan yang di lakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh 

para bawahan. 

Menurut Harahap (2001:10) bahwa pengawaan adalah upaya 

memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 

perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang di anut juga di maksud untuk 

mengetahui kelemahan agar dihindari kejadianya dikemudian hari.   

 Pengawasan menurut Handoko (2005:149) adalah sebagai suatu 

usaha sistematik untuk menentapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-

tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan. 
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Mengambil tindakan-tindakan koreksi untuk yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa semua sumberdaya organisasi di pergunakan dengan cara yang efektif 

dan efesien dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demi kian fungsi 

pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan dan sedini mungkin 

terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas 

bisa menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan berlaku. 

Pelaksanan pengawasan yang dilakukan atau telah berjalan haruslah efektif . 

G.R. Terry dalam Berantas, (2009:189) bahwa pengawasan dapat 

didefenisikan sebagai bahan penentuan, apa yang harus di capai yaitu 

pelaksanaan, menilai, pelaksanaan apabila perlu melakukan perbaikan 

perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan 

standar. Menurut Winardi (2005:585) pengawasan adalah semua aktifitas 

yang dilakanakan oleh pihak manejer dalam upaya memastikan bahwa hasil 

aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. 

Silalahi (2002:396) langkah-langkah dalam pengawasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tetapkan standar   

Standar adalah kreteria hasil yang diinginkan dalam melaksanakn 

kegiatan, menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai atau 

petunjuk yang menjadi ukuran sehingga hasil-hail yang nyata dapat 

dibandingkan. Ada dua tipe standar yang diakui yaitu: standar 

keluaran dan standar masukan. Standar keluaran mengukurhasil kerja 
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berupa kuintitas dan kualitas. Sedangkan standar masukan mengukur 

usaha-usaha kerja. 

2. Monitor dan ukur kerja  

Agar pelaksanaan pengukuran kerja dapat berjalan dengan tepat maka 

perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan. Untuk 

mengumpulkan data itu dapat dengan cara wawancara, observasi, 

pengamatan, baik laporan lisan dan laporan tulisan. Jika data atau 

informasi sudah dikumpulkan melalui individu, kelompok atau unit 

kerja yang dikontrol,harus diuji validitasnya. Sebab ada kemungkinan 

karyawan akan memberikan data palsu dapat dihindari. 

3. Bandingkan hasil aktual dengan tulisan 

Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini ialah membandingkan 

hasil kinerja aktual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang 

jelas dan pasti digunakan sebagai ukuran yang dipebandingkan. 

4. Ambil tindakan perbaikan  

Tindakan korektif atau penyesuain biasanya menganbil tindakan 

perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang 

digunakan.  

Pengawasan sangat penting,karena pada dasarnya manusia memiliki 

sifat khilaf. Maka dari pada itu manusia di dalam organisasi harus di awasi, 

mengawasinya bukan berarti untuk mencari kesalahan dan kemudian 

menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Menurut 

Husbaini (2001:400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah: 
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1. Menghentikan atau meniadai kesalahan, penyelewengan, pemborosan 

dan hambatan. 

2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan 

3. Meninggkatkan kelancaran operasi perusahaan 

4. Meninggkatkan kinerja perusahaan  

Istilah pengawasan telah banyak mengundang pengertian luas, bukan 

hanya melihat sifat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan 

pengawasan tetapi juga mengundang pengendalian, memperbaiki dan 

meluruskan sehingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan, pengawasan  

bukan hanya mencari kesalahan tetapi berusaha untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut. Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah 

proses sehingga hasil akir diketahui. 

2.2 Fungsi Pengawasan 

Melayu Hasibuan (2009:241) fungsi pengawasan adalah fungsi terakir 

dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan 

pelaksanaan prose manajemen. Pengawasan dengan pengendalian ini sangat 

erat sekali dengan fungsi perencanan dan kedua fungsi ini merupkan hal yang 

saling mengisi karena pengawasan harus terlebih dahulu di rencanakan dan 

tujuan baru diketahui dapat dengan baik atau tidak setelah pengawasan . 

Sedangkan menurut Gumbira-said (2004:41) pengawasan adalah 

menekankan pada bagaimana membangun pada sitem pengawasan dan 

melaksanaka pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang di buat agar 

tetap berjalan pada yang di tetapkan. Fungsi pengawasan terebut dilakukan 
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secara terus menerus untuk menjamin agar pelaksaan rencana dapat berjalan 

dengan baik. 

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 pada pasal 72, pasal 73, 

dan pasal 74, dijelaskan bahwa pemerintah Provisi dan Bupati harus 

melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan kegitan 

terhadap izin Lingkungan. Berdasarkan pasal 71 mengatakan bahwa tugas 

pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh Pejabat Badan Lingkungan 

Hidup(PPLH).  

Berdasarkan keputusan Menteri No 7 tahun 2001 tentang pejabat 

pengawasan lingkungan hidup dan pejabat dan pejabat pengawas lingkungan 

hidup daerah pasal 1 yaitu: 

1. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegitan yang diksanakan 

secara langsung dan tidak langung oleh pejabat pengawas 

lingkungan daerah dan meningkatkan ketaatan penanggung jawab 

usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup. 

2. Pejabat pengawas badan lingkungan hidup adalah pengawai negeri 

sipil yang berada pada instilasi yang bertanggung jawab yang 

memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri. 

3. Pejabat pengawas Badan Lingkungan Hidup daerah adalah sebagai 

pegawai negeri sipil yang berada pada intasi yang bertanggung 
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jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat 

oleh Gubenur/Bupati/Walikota 

4. Menteri adalah ditugasi untuk mengawasi Badan Lingkungan 

Hidup 

5. Sektrari menteri adalah sektaris Lingkungan Hidup 

6. Sektaris utama adalah sektretaris utama badan pengendalia dampak 

lingkunagn 

7. Gubenur adalah kepala daerah provinsi 

8. Bupati atau Walikota adalah kepala Daerah Kabupaten Kota 

9. Instasi yang bertanggung jawab adalah instasi yang bertanggung 

jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan 

10. Instasi yang bertanggung jawab daerah adalah instasi yang 

bertanggug jawab di bidang pengendalian dampak Lingkungan 

Hidup daerah atau instasi yang bertanggung jawab di bidang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah. 

Fungsi Pengawasan Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi 

pengawasan adalah : 

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target 

sesuai dengan indikator yang di tetapkan. 

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan 

yang mungkin ditemukan. 

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.  
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Menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan adalah : 

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 

tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan.  

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, 

kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak 

diinginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah mengevaluasi hasil 

dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan 

melakukan tindakan koreksi bila diperlukan. 

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada 

dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastiakan agar apa 

yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. Termasuk kedalam 

fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat 

sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan 

agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi 

pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan 

dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak 

berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses 

untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai 

apa yang telah direncanakan.  
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2.2.1 Pemantauan 

Definisi pemantauan (Monitoring) didefinisikan sebagai siklus 

kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan 

tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan 

(Mercy, 2005). Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara 

kinerja dan target yang telah ditentukan. Pemantauan (Monitoring) ditinjau 

dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk 

memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. pemantauan dapat 

memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah 

menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, 

pemantauan dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian 

sistem pemantaun mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian. 

yang menjadi acuan pemantauan adalah proses atau per kegiatan. 

Umumnya, pelaku pemantauan merupakan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses maupun atasan. Berbagai 

macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pemantauan, 

baik observasi atau interview secara langsung, dokumentasi maupun 

aplikasi visual (Chong, 2005). 

Pada dasarnya pemantauan (monitoring) memiliki dua fungsi dasar 

yang berhubungan, yaitu compliance monitoring dan performance 

monitoring. Compliance monitoring berfungsi untuk memastikan proses 

sesuai dengan harapan atau rencana. Sedangkan, performance monitoring 

berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian 
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target yang diharapkan. Output monitoring bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian proses telah berjalan. Adapun beberapa tujuan dari sistem 

pemantauan (monitoring) yaitu (Amsler, dkk, 2009) yaitu: 

1. Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 

Sehingga, proses berjalan sesuai jalur yang disediakan. 

2. Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku 

pemntauan. 

3. Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses 

dengan cepat 

4. Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja. 

Sistem pemantauan (monitoring) dapat dilakukan dengan berbagai 

bentuk atau metode implementasi. Bentuk implementasi sistem pemnatuan 

(monitoring) tidak memiliki acuan baku, sehingga pelaksanaan sistem 

mengacu ke arah improvisasi individu dengan penggabungan beberapa 

bentuk. Penggunaan bentuk sistem pemantauan (monitoring) disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi organisasi. Situasi dan kondisi dapat berupa tujuan 

organisasi, ukuran dan sifat proses bisnis perusahaan, serta budaya atau etos 

kerja. Mengemukakan tujuh bentuk aktivitas dari sistem monitoring, yaitu 

(Williams, 1998): yaitu  

1. Observasi proses kerja, misalnya dengan melakukan visit pada 

fasilitas kerja, pemantauan kantor, maupun karyawan yang sedang 

bekerja 



22 
 

2. Membaca dokumentasi laporan, berupa ringkasan kinerja dan 

progress report 

3. Melihat data kinerja lewat layar komputer  

4. Melakukan inspeksi sampel kualitas dari suatu proses kerja 

5. Melakukan rapat pembahasan perkembangan secara individual 

maupun grup 

6. Melakukan survei klien/konsumen untuk menilai kepuasan akan 

produk atau layanan jasa suatu organisasi  

7. Melakukan survei pasar untuk menilai kebutuhan konsumen 

sebagai pedoman dalam tindak lanjut perbaikan. 

2.2.2 Penanggulangan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal 

dari kata “tanggunlangan” yang bearti menghadapi, mengatasi. Kemudian 

di awalan”pe” dan akiran “an” sehingga menjadi penanggulangan yang 

bearti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah 

upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau 

mengatasi,suatu keadaan mencangkup aktifitas dan sekaligus berupaya 

untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah di 

masyarakat. 

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk 

meninimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak 

terjadi lagi kejadian atau perbuatan tersebut. Dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Meranti Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengendalian 
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Pencemran dan Perusakan Lingkungan Hidup, penaggulangan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup daerah yang dilakukan oleh penaggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan lingkungan hidup dilakuka melalui: 

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup daerah kepada masyarakat 

2. Pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

3. Penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungna 

hidup dan 

4. Cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

atau dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam 

perizinan lingkungan dan/atau AMDAL atau UKL-UPL yang 

dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan 

serta peraturan perundang-undang. 

2.2.3 Pembinaan  

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar 

dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian 

serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Pembinaan 

juga dapat diartikan: “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang 

ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi 

pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga 

tercapai apa yang diharapkan 

Menurut H.D Sudjana, terdapat dua pendeketan yang dapat 

digunakan dalam pembinaan yaitu dengan menggunakan pendekatan 
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langsung (directcontact) dan atau pendekatan tidak langsung (indirect 

contact). Pendekatan pertama terjadi apabila pihak pembina ( pimpinan, 

pengelola, pengawas, supervisor, dan lainnya) melakukan pembinaan 

melalui tatap muka dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. 

Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, 

tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. 

Sementara pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang membina 

melakukan upaya pembinaan kapada pihak yang dibina melalui media 

masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran buletin 

dan media elektronik 

Selanjutnya tentang prosedur pembinaan yang efektif dapat 

digambarkan melalui lima langkah pokok yang berurutan. Kelima langkah 

itu adalah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan informasi. Informasi yang dihimpun melalui 

kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan 

berdasrkan rencana yang telah ditetapkan. Pengumpulan informasi 

yang dianggap efektif adalah yang dialkukan secara berkala dan 

berkelanjutan dengan menggunakan pemantauan dan penelaahan 

laporan kegiatan. 

2. Mengidentifikasi masalah. Masalah ini diangkat berdasarkan 

informasi langkah pertama. Masalah akan terjadi apabila terjadi 

ketidaksesuaian dengan atau penyimpangan dari kegiatan yang 

telah direncanakan. 
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3. Menganalisis masalah. Kegiatan analisis adalah untuk mengetahui 

jenis-jenis masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah 

tersebut.faktor itu mungkin datang dari para pelaksana kegiatan, 

sasaran kegiatan, fasilitas, biaya, proses, waktu, kondisi lingkungan 

dan lain sebagainya 

4. Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Kegiatan 

pertama yang perlu dilakukan adalah mencari alternatif 

pemecahanmasalah. Alternatif ini disusun setelah memperhatikan 

sumber-sumber pendukung dan hambatan yang mungkin akan 

ditemui dalam memecahkan masalah. Kegiatan selanjutnya adalah 

menetapkan prioritas upaya pemecahan masalah yang dipilih dari 

alternatif yang ada. 

5. Melaksanakan upaya pemecahan masalah. Upayan ini dapat 

dilakukan oleh pembina baik secara langsung mapun secara tidak 

langsung. Secara langsung apabila upaya pembinaan dilakukan 

oleh pembina kepada pihak yang dibina dalam pada kegiatan itu 

berlangsung. Secara tidak langsung apabila upaya pemecahan 

masalah dilakukan oleh pembina dengan melalui pihak lain 

2.3 Pengertian Limbah  

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai 

berikut: “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Sedangkan 

menurut Ign. Suharto, bahwa “limbah adalah zat atau bahan buangan yang 
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dihasilkan dari proses kegiatan manusia”. Limbah adalah bahan buangan 

tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak 

dikelola dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga (domestic) 

apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi 

kesehatan. Sedangkan menurut Mahida (1984:12) limbah adalah sisa suatu 

usaha atau kegiatan, yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang 

karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak 

langsung akan dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan 

hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. 

Menurut Udin Djabu (1991:43) yang disebut air limbah adalah air 

yang bercampur zat-zat padat (dissolved dan suspended) yang berasal dari 

buanagn kegiatan rumah tangga, pertanian, perdagangan dan industri. 

Sedangkan Azrul Aswar (1981:69) mendefenisikan air limbah adalah air yang 

tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan 

kehidupan manusia dan atau hewan dan lazimnya muncul karena hasil 

perbuatan manusia. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu apabila 

jumlah hasil limbah buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi 

lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, 

keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama 

bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap 

limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung 

pada jenis dan karakteristik limbah. 
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Adapun karakteristik limbah secara umum menurut Nusa Idaman Said 

(2011:23) adalah sebagai berikut: 

1. Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-

partikel kecil yang tidak dapat kita lihat. 

2. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya 

berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan 

berdampak pada sektor-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor 

ekonomi, sektor kesehatan dan lain-lain. 

3. Berdampak jangka panjang (antar generasi), maksudnya masalah 

limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga 

dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang. 

    Menurut P. Kristianto (2002:82), berdasarkan sumber atau asal 

limbah, maka limbah dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yaitu: 

1) Limbah domestik, yaitu semua limbah yang berasal dari kamar 

mandi, dapur tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang 

secara kuntitatif limbah tadi terdiri dari zat organik baik padat 

maupun cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), garam terlarut, 

lemak. 

2) Limbah non domestik, yaitu limbah yang berasal dari pabrik, 

industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta 

sumber-sumber lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri atas 

pestisida, bahan pupuk dan lainnya. 
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2.3.2 Pencemaran Lingkungan Hidup 

Menurut Palar (1994:25) Pencemaran adalah perubahan yang tidak 

dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan 

manusia. Perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, 

kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia, 

spesies, biota bermanfaat, proses-proses industri, kondisi kehidupan, dan 

aset kultural. Selain itu perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia yang 

merusak atau menghamburkan secara sia-sia sumberdaya yang  ada di alam. 

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan defenisi 

pencemaran lingkungan hidup sebagai “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”. Sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 14 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau 

syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar 

haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, 

zat, energi, dan lain-lain); 

b. Ke dalam lingkungan hidup; 

c. Kegiatan manusia; 
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d. Timbul perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 

ditetapkan. 

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup tersebut diatas, 

nyata bahwa suatu perubahan atau kegiatan yang menimbulkan keadaan 

sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi unsur-unsur 

diatas. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang 

menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang 

bersifat fisik, kimia maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, 

eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan 

penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan (Menurut 

Imam Supardi, 2003:25). 

Menurut Wisnu Arya Wardhana (2001:43) Sumber pencemaran 

adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar 

tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam 

kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan 

pada akhirnya akan sampai pada manusia. Daur pencemaran lingkungan 

akan memudahkan di dalam melakukan penelitian dan pengambilan contoh 

lingkungan serta analisis contoh lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk 

terhadap lingkungan hidup, dan dampak buruk tersebut akan berimbas 

kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurunnya 

kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kehidupan 

masyarakat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 
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lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia 

menjalani kehidupannya, tapi masyarakat Indonesia sering dibutakan oleh 

keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga lebih mengorbankan 

kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal 

ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, 

contohnya membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah ke 

sungai atau kegaiatan lain berupa memasukkan makhluk hidup, zat, energi. 

Dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang dapat mempunyai 

dampak lebih banyak terhadap lingkungan hidup, tanpa mempertimbangkan 

dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam 

jangka waktu panjang. 

Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Pencemaran Air 

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air, menyebutkan: 

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air 

oleh kegaitan manusia, sehingga kualitas air turun sampai 

ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi 

sesuai degan peruntukannya”.   
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Kehidupan manusia banyak bergantung pada air. Peran penting 

antara lain untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi, 

disamping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, 

ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia 

dalam pemenuhan kegaiatan sehari-hari, secara tidak sengaja 

telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan 

mencemari air, misalnya pembuangan detergen ke perairan 

dapat berakibat buruk terhadap organisme yang  ada di perairan. 

2. Pencemaran Tanah 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa 

menyebutkan bahwa: 

“Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan 

teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan 

organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, bilogis dan 

mempunyai kemampuan yang menunjang kehidupan manusia 

dan makhluk hidup lainnya”. 

Menurut Supriadi (2006:94) Peraturan Pemerintah mengenai 

pengendalian pencemaran tanah ini dirancang digunakan untuk 

mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa. 

Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya , yaitu bunga, 

biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman 
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yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan 

tanaman.  

3. Pencemaran Udara 

Dalam Wikipedia, Pencemaran udara adalah kehadiran suatu 

kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, 

mengganggu estetika dan kenyamanannya. Dampak pencemaran 

dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk 

lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku 

mutu/standar lingkungan hidup yang dibutukan makhluk hidup 

yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan hidup, 

menyatakan: “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada 

atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup, baku mutu 

lingkungan hidup terdiri: 

1. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, 

zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau 

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 
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2. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutuna 

yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. 

3. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk 

hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada 

dan/atau unsur pencemar ditenggang keberadannya di dalam air 

laut. 

4. Baku mutu udara ambien adalah ukuran besar atau kadar 

makhluk hidup,zat, energi atau komponen yang ada atau harus 

adan dan /atau unsur encemar yang ditenggang keberandaannya 

dala udara ambien. 

5. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 

ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. 

6. Buku utama gangguan adalah baku utama ukuran batas unsur 

pencemar yang ditenggang keberadannya yang meliputi unsur 

getaran, kebisingan dan ketakutan. 

2.4 Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam pengawasan dilakukan di lakukan untuk 

mencegah akan terjadinya kesalahan, mengkoreksi yang salah dan 

membenarkan yang benar. Di dalam islam segala yang kegiatan yang 

dilakukan manusia akan terus diawasi oleh Allah SWT yang dijelaskan dalam 

al qur’an surah Al Mujadllah ayat 7 
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لَمۡ 
َ
ۡۡأ نَّ

َ
َۡتََرۡأ لَُمَۡناِِۡفۡۡٱّللَّ َمََٰنَٰتَِۡيع  ۡرِضۡ َوَناِِۡفۡۡٱلسَّ

َ ُۡهَوۡۡٱۡل  ََٰثٍةۡإَِّلَّ ۡثََل َناۡيَُكوُنۡنِوَّۡنَّ َوىَٰ
َوۡنَۡ ي 

َ
ۡأ ُۡهَوَۡنَعُهم  ۡإَِّلَّ ََثَ ك 

َ
َٰلَِكَۡوََّلٓۡأ ِۡنوَۡذ ََنَٰ د 

َ
َۡوََّلٓۡأ ُۡهَوَۡسادُِسُهم  َۡوََّلََۡخ َسٍةۡإَِّلَّ اَۡرابُِعُهم 

ْۡ كَۡ ۡيُنَّبِئُُهمۡبَِهاَۡعِهلُواْۡيَۡۡىُوا ۡۡٱل قَِيََٰهةِ ۡو َمُۡثمَّ َۡإِنَّ ٍءَۡعلِيٌمۡۡٱّللَّ ََۡش   ٧ۡبُِكّلِ

Yang artinya: ”tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi?tiada 

pembicaraan yang rahasia antara tiga orang, melainkan dialah 

yang keempatnya. Dan tiada (pembicra antara)lima 

orang,melainkan dialah yang keenamnya.dan dia pula pembicara 

antara(jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan 

dia yang ada bersama meraka dimanapun mereka berada. 

kemudian dia yang memberikan kepada meraka pada hari kiamat 

apa yang telah mereka kerjakan. sesungguhnya allah maha 

mengetahui segala sesuatu”.(Qs AL Mujadllah 7). 

Sebagai makluk Allah yang tidak mempunyai nafsu slah satu tugas malaikat 

adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia sebagia mana dalam al 

qur’an surah Qaaf ayat 17 

ِِۡۡذۡ إ َِهيَِۡعِوۡۡٱل ُهتَلَّقِيَانَِۡيَتلََّقَّ َهالِۡوََعِوۡۡٱۡل   ١٧ۡقَعِيٞدۡۡٱلّشِ

Yang artinya: “ (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal 

perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain 

duduk di sebelah kiri”.(Qs Qaaf 14). 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Teori  Metode  Hasil  

Analisis fungsi 

pengawasan 

badan 

lingkungan hidup 

terhadap 

pembuangan 

limbah pabrik 

kelapa sawit di 

Kabupaten 

Rokan Hulu. 

Oleh Muhammad 

Abduh UIN 

SUSKA RIAU 

2015 

Menurut inu 

kencana 

pengawasan 

merupakan 

ketetapan dalam 

apapun tujuan 

selanjutnya 

disesuaikan dengan 

instruksi dan prinsip 

perencanaan, dan 

selanjutnya proses 

pengawasan pada 

dasarnya 

dilaksanankan oleh 

administrasi 

manajemen.  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

Dapat dinyatakan 

bahwa fungsi 

pengawasan badan 

lingkungan hidup 

terhadap pembuangan 

limbah pabrik kelapa 

sawit Kabupaten 

Rokan Hulu kurang 

baik.  

efektifitas 

pengawasan 

badan 

Menurut Handoko 

pengawaan dalam 

manajemen 

Peneltian ini 

menggunakan 

metode kuantitatif, 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

efektifitas badan 
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lingkungan hidup 

daerah dalam 

mengatasi 

pencemaran 

lingkungan hidup 

di Kota 

Tanggerang 

Selatan 

merupakan suatu 

usaha sistematik 

untuk menetapkan 

standar pelaksanaan 

dengan tujuan-

tujuan perencanaan , 

merancang sistem 

informasi umpan 

balik, 

membandingkan 

kegiatan nyata 

dengan standar yang 

telah ditetapkan 

sebelumnya, 

menentukan dan 

mengukur 

peyimpangan , serta 

mengambil tindakan 

koreksi yang di 

perlukan untuk 

menjamin bahwa 

semua sumber daya 

perusahaan di 

penelitian yang di 

lakukan untuk 

menentukan nilai 

variabel mandiri, 

baik satu atau lebih 

tanpa membuat 

perbandingan atau 

penghubung dengan 

variabel lain.  

lingkungan hidup 

daerah Kota 

Tanggerangselatan 

mencapai 75,74 lebih 

besar dari angka yang 

di hepotesiskan 70%   
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pergunakandengan 

cara yang paling 

efektif dan efesien 

dalam pencapaian 

tujuan-tujuan 

perusahaan. 

Alfiefah alfiana 

Universitas 

sebelas Maret 

2016, 

pelaksanaan 

pengawan Badan 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten 

Klaten terhadap 

penataan 

pengelolaan 

limbah di 

PT.SGM. 

Pengawasan adalah 

proses mengamati 

membandingkan 

tugas pekerjaan 

yang di bebankan 

kepada aparat 

pelaksana dengan 

standar yang telah 

di tetapkan dan 

sesuai rencana yang 

sistematik  dengan 

tindakan kooperatif 

serta korektif guna 

menghindari 

penimpangan demi 

tujuan 

tertentu,(nurmayani) 

Dalam penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pelaksanaan 

pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup 

PT.SGM melalui 

pengawasan dokumen 

UPL-UKL telah 

sesuai dengan 

UUPLH yag meliputi 

tingkat ketaatan 

PT.SGM dalam 

pengelolaan limbah 

ada beberapa yang 

belum memenuhi 

kreteria yang telah di 

wajibkan. 



38 
 

2.6 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi 

kesalahanpersepsi dalam memahami tulisan,ditulislah batas-batas pengertian 

konsep dan guna untuk membahas: 

1. Dalam melakukan pengawasan Limbah industri Sagu, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan pengawasan 

adalah pada Bindang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan 

ligkungan hidup. 

2. Pengawasan adalah sebagai suatu usaha atau tindakan, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjami bahwa semua sumber daya organisasi 

dipergunaka dengan cara yang efektif. 

3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, limbah merupakan 

bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negative terhadap 

masyarakat jika tidak dikeloala dengan baik. 

4. Pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan yang tidak 

dikehendaki dari lingkungan yang sebagia besar akibat dari kegiatan 

manusia, perubahan ekosistem habitat dapatberupaperubaha 

fisik,kimia,atau perilaku biologi yang aka mengganggu kehidupan 

manusia. 
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2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

Tabel 2.2 Indikator Penelitian 

Variabel Indikator  Sub Indikator 

Pengawasan Dinas 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

terhadap limbah 

industri sagu 

(Peraturan Bupati 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti Nomor 85 

Tahun 2017) 

1. Pelaksanaan 

Pemantauan 

  

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

penanggulangan 

 

 

3. Pelaksanaan 

pembinaan  

  

 

a. Membuat rencana 

kerja 

b. Menentukan tim 

pemantauan 

c. Menyediakan Sarana 

dan prasarana 

d. Penentuan baku mutu 

lingkungan 

 

a. Pemberian informasi  

b. Laporan masyarakat 

c. Penghentian 

 

a. Pemberian sanksi 

b. Evaluasi sumber 

pencemaran 

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2017   

2.8.kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2017 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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1. Pelaksanaan Pemantauan 

2. Pelaksanaan Penanggulangan 

3. Pelaksanaan Pembinaan 

Hasil yang di capai oleh  DLHK agar terwujud pelestarian 

fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti. 


