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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia mempunyai bagian dari komponen lingkungan hidup yang 

senantiasa saling mempengaruhi.Pengaruh manusia terhadap lingkungan sangat 

besar.Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi dan eksplorasi manusia terhadap 

alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sudah sering mendengar 

kerusakan hutan, pencemaran air, tanah, dan udara yang ada disekitar kita yang 

disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam 

secara efektif dan efisien, serta kurangnya kesadaran manusia dengan dampak 

yang akan ditimbulkannya. 

 Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dimanapun, administrasi 

publik akan memainkan sejumlah peran penting, diantaranya dalam merumuskan 

kebijakan-kebijakan/kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk Negara, oleh 

pemerintah mulai dari pusat sampai desa, dan menyelenggarakan pelayanan 

publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara, yakni 

kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesi misalnya, tujuan dari di 

bentuknya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pembentukan Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Penggelolaan hutan atau lahan untuk perkebunan seringkali mengabaikan 

faktor keselamatan linkungan padahal hal ini sangat penting.Begitu banyaknya 
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perusahaan yang mengelolah hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tapi 

punya dampak yang tidak baik bagi keselamaan ligkungan.Salah satu dampak 

lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan hutan ini adalah terjadinya 

banjir, pencemaran air, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Pabrik Kelapa 

Sawit (PKS) sebagai proses dalam pembangunan industry perkebunan berada 

pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas 

hidup dan kesejahteraan rakyat. Semakin berkembangnya PKS/industry 

perkebunan di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi 

perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak 

swasta tersebut.jumlah perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang berada di 

Kabupaten Pelalawan adalah 27 perusahaan.  

 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu 

lembaga yang memberikan pelayanan, pengendalian, pengawasan, dan 

penindakan atas pelanggaran.Salah satu tugas dari Badan Lingkungan Hidup 

adalah melakukan pengawasan terhadap limbah pabrik kelapa sawit yang berada 

di lingkungan pemerintahn kabupaten Pelalawan.Badan lingkungan Hidup 

Kabupaten Pelalawan menetapkan pegawai bidang pengawasan, sehingga 

dirasakan kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara langsung 

kelapangan mengenai limbah pabrik.Dimana pengawasan merupakan aktivitas 

untuk menentukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan 

dan hasil yang di capai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.Berikut data 

Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. 
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Tabel 1.1 

Data Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan 

 
No Nama Perusahaan Kecamatan Jenis Perusahaan 

1. PT. Inti Idosawi Subur ukui Ukui PabrikKelapa Sawit 

2. PT. Gahendrah Hendana Ukui Pabrik Kelapa Sawit 

3. PT. Pertamina Asset 1 Lirik Ukui Pabrik Kelapa Sawit 

4. PT. Sari Lembah Subuh Pangkalan Lesung Pabrik Kelapa Sawit 

5. PT. Mekarsari Alam Lestari Pangkalan Lesung Pabrik Kelapa Sawit 

6. PT. Satria Perkasa Agung Pelalawan Pabrik Kelapa Sawit 

7. PT. Mitra Hutani Jaya Pelalawan Pabrik Kelapa Sawit 

8. PT. Adei Plantation NPOM Bunut Pabrik Kelapa Sawit 

9. PT. Musim Mas Pangkalan lesung Pabrik Kelapa Sawit 

10. PT. Makmur Andalan Sawit Pangkalan Lesung Pabrik Kelapa Sawit 

11. PT. Serikat Putra Bandar Petalangan Pabrik Kelapa Sawit 

12. PT.Surya Brantasena Plantation Pangkalan Kuras Pabrik Kelapa Sawit 

13. PT. Sumber Sawit Sejahtera Pangkalan Kuras Pabrik Kelapa Sawit 

14. PT. Langgam Inti Hibrindo Langgam Pabrik Kelapa Sawit 

15. PT. Peputra Supra Jaya  Langgam Pabrik Kelapa Sawit 

16. PT. Sinar Siak Dian Permai Seikijang Pabrik Kelapa Sawit 

17. PT. Sinar Agro Raya  Teluk Meranti Pabrik Kelapa Sawit 

18. PT. Multi Palma Sejahtera Bandar Seikijang Pabrik Kelapa Sawit 

19. PT. Guna Setia Pratama Bandar Seikijang Pabrik Kelapa Sawit 

20. PT. Indosawit Subur Buatan  Pangkalan Kerinci Pabrik Kelapa Sawit 

21. PT.Jalur Prakasa Saktikumala Bandar Seikijang Pabrik Kelapa Sawit 

22. PT. Cakra Alam Sejati Pangkalan Kuras Pabrik Kelapa Sawit 

23. PT. Arara Abadi Pangkalan kuras Pabrik Kelapa Sawit 

24. PT. SMN Langam Pabrik Kelapa Sawit 

25. PT. Kosta Palmira Kerumutan Pabrik Kelapa Sawit 

26. PT. Agritasari Prima Langgam Pabrik Kelapa Sawit 

27. PT.Steelindo Wahana Perkasa Bunut Pabrik Kelapa Sawit 

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di kabupaten Pelalawan memiliki 27 

Perusahaan Kelapa Sawit.Banyaknya Pabrik Kelapa Sawit maka banyak dari 

pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang mendapatkan penanganan 

yang tepat.Dimana di Kabupaten Pelalawan terdapat 27 perusahaan yang 

berpotensi memiliki limbah pabrik. 
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 Demikian juga di Kabupaten Pelalawan, permasalahan lingkungan hidup 

seakan-akan dibiarkan sejalan dengan intensitas pertumbuhan PKS, walaupun 

industri perkebunan itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam 

pembangunan.Luas areal kelapa sawit tahun 2016 tercatat 118.262,02 ha. 

Tabel 1.2 

Berikut luas area dan hasil produksi perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Pelalawan 

 

No 

 

Kecamatan 

 

Perkebunan Kelapa Sawit 

Area (Ha) Hasil Produksi (Ton) 

1 Langgam 11.630,92 4.149.808,05 

2 Pangkalan Kerinci 4.550,42 1.679.000,00 

3 Bandar Sei. Kijang 13.222,42 5.016.068,00 

4 Pangkalan Kuras 17.602,42 6.873.432,00 

5 Ukui 14.173,72 5.539.896,00 

6 Pangkalan Lesung 11.175,11 4.495.531,10 

7 Bunut 6.744,62 2.490.138,30 

8 Pelalawan 9.187,15 3.318.825,00 

9 Bandar Petalangan 6.667,52 2.552.824,00 

10 Kuala Kampar 2.226,42 769.743,40 

11 Kerumutan 13.979,72 5.291.582,40 

12 Teluk Meranti 7.091,58 2.437.282,80 

  Jumlah 118.262,02 44.614.131,05 

Sumber: BPS Pelalawan 2016. 

 Di Kabupaten Pelalawan tanaman kelapa sawit terluas adalah Kecamatan 

Pangkalan Kuras yaitu 17.602,42 ha.Tidak sedikit jumlah korban dan ataupun 

kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada 

kompensasi yang sebanding dari pihak PKS/industry perkebunan.Mulailah 

tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak dibuang sebagaimana 

semestinya.Hal ini berakibat pada kehidupan masyarakat yang menjadi tidak sehat 

sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada linkungan sekitar pabrik. 
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 Sejalan dengan permasalahan yang terjadi dengan banyaknya usaha 

PKS/industry perkebunan di Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa banyak 

pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang mendapatkan penanganan 

yang tepat.Limbah cair masih membayangi warga sekitar pabrik.Pencemaran air 

sungai akibat limbah cair pabrik kelapa sawit telah beberapa kali terjadi di 

Kabupaten Pelalawan.Untuk mengetahiu peruhaan yang melakukan pencemaran 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.3 

Data Sanksi Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Per Tahunnya 

  Tahun 2014    

No Waktu Lokasi Tercemar Perusahaan 

Pencemar 

Dampak 

kerugian 

Sanksi 

1. 14-08-2014 Sungai Gondai PT. PSJ 5000 ekor 

ikan mati 

Paksaan 

Pemerintah 

  Tahun 2015 .   

1. 04-08-2015 Sungai kec. Ukui PT. Inti 

Indi Sawit 

Ukui 

3000 ekor 

ikan mati 

 

Paksaa 

Pemerintah 

 

  Tahun 2016    

1. 02-03-2016 Sungai Buluh Kec. 

Bunut 

PT. Adei 

Plantation  

8000 ekor 

ikan mati 

Teguran 

Tertulis 

2. 30-03-2016 Sungai Kalapas 

Hitam Kec. Bardar 

Seikijang 

PT. Sinar 

Siak Dian 

Permai 

55000 ekor 

ikan mati 

Teguran 

Tertulis 

3. 04-05-2016 Sungai Kerumutan 

Kec. Pkl.Lesung 

PT. 

Makmur 

Andalan 

Sawit 

10.000 

ekor ikan 

mati 

Teguran 

Tertulis 

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terlihat jelas masih banyak PKS 

yang masih melakukan pelanggaran dalam pembuangan limbah.Terkait dengan 

permasalah pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh limbah PKS/industry 
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perkebunan dapat membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan 

masyarakat, karena bisa menimbulkan terganggunya/berkurangnya aktifitas 

kehidupan masyarakat lingkungan. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan 

kepada UU 32 Tahun 2009. Hasil pengawasan akan dievaluasi terhadap PKS yang 

taat peraturan dan tidak taat peraturan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui PKS 

yang dalam kegiatannya mengikuti aturan atau melanggar peraturan yang berlaku. 

PKS yang melanggar aturan akandikenakan sanksi administrative yang di berikan 

oleh BLH sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 76 ayat 2 yaitu: 

1. Teguran tertulis 

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan 

kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin 

lingkungan.Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan 

hidup yang baik mapun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan 

pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup.Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran 

dan/atau perusakan. 

2. Paksaan pemerintah 

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata 

untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan 

semula.Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap 
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penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan 

teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat 

dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran 

yang dilakukan menimbulkan: 

1. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 

2. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 

3. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. 

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk: 

1. penghentian sementara kegiatan produksi. 

2. pemindahan sarana produksi. 

3. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi. 

4. pembongkaran. 

5. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran. 

6. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau 

7. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 

3. Pembekuan izin lingkungan 

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin 

perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum 

untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin 
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perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha 

dan/atau kegiatan.Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas 

waktu. 

Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan 

diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya. 

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 

b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan 

dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

c. pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yan seharusnya 

menjadi kewajibannya. 

d. Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Penerapan sanksi administratif yang ditetapkan UU No 32 tahun 2009 

pasal 72 sepertinya belum membuat efek jera bagi Perusahaan.Dimana seperti 

yang telah dilihat masih adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran 

peraturan walaupun telah diterapkannya sanksi adminstratif tersebut. 

Adapun gejala-gejala yang terlihat dilapangan yakni: 

1. Pengawasan langsung terhadap limbah industri dilakukan secara berkala 

yakni 2 tahun sekali untuk satu perusahaan dengan mendatangi secara 

langsung tempat-tempat ataupun lokasi pembuangan limbah perusahaan. 

Akan tetapi pengawasan tersebut belum terlihat efektif dan efisien, 

sehingga banyak kejadian-kejadian yang diduga pencemaran lingkungan 
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dari limbah industri terus terjadi. Sebagaimana yang pernah terjadi di 

Sungai Kerumutan banyak ikan-ikan yang mati secara tiba-tiba yang 

diduga kuat disebabkan pembuangan limbah industri ke sungai. Sedangkan 

pengawasan tidak langsung, yakni melalui laporan perusahaan secara 

berkala 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai kondisi 

limbah industri.  

Akan tetapi pengawasan tersebut belum terlihat efektif dan efisien, 

sehingga banyak kejadian-kejadian yang diduga pencemaran lingkungan 

dari limbah industri terus terjadi.Sungai Kerumutan merupakan salah satu 

sungai di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berada di 3 Kecamatan 

yakni Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pangkalan Lesung, dan 

Kecamatan Kerumutan.Sebelum berdirinya perusahaan-perusahaan kelapa 

sawit, sungai kerumutan memiliki beragam jenis ikan dan tidak pernah ada 

kejadian ikan mati dalam jumlah yang banyak.Akan tetapi setelah adanya 

perusahaan kelapa sawit yang jarak lokasi pabriknya tidak jauh dari sungai 

kerumutan sering terjadi ikan mati dalam jumlah yang besar, sehingga ada 

dugaan perusahaan mempengaruhi kondisi air sungai. 

Hasil pantuan Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan dilokasi, 

tanggul kolam limbah PKS PT. MAS tersebut telah jebol sehingga 

mengakibatkan limbah keluar. Kemungkinan itu yang mengakibatkan ikan 

pada mati di parit KKPA sungai Kerumutan.Tapi guna memastikan 

penyebab ikan tersebut mati, dari pengakuan BLH Pelalawan, telah 
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mengambil sampel air sungai yang tercemar itu.(Aktualonline, Selasa 5 

Mei 2015). 

Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan berkomitmen untuk 

menindaklanjuti dugaan pencemaran limbah pabrik tersebut.Dimana, beberapa 

waktu yang lalu, ribuan ekor ikan mati di sungai Kerumutan.Dugaannya, 

akibat limbah PT. MAS membuang limbahnya ke sungai Kerumutan 

(TabloidBongkar.com, 25 Januari 2016). 

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan menetapkan 6 orang pegawai 

bidang pengawasan, sehingga dirasakan kurang memadai untuk melakukan 

pengawasan secara langsung ke lapangan mengenai limbah industri. Dimana 

di Kabupaten Pelalawan terdapat 27 perusahaan yang berpotensi memiliki 

limbah industri dan dilaksanakan pengawasan oleh BLH Kabupaten 

Pelalawan. Tentunya cukup berat untuk melakukan pengawasan secara 

langsung dengan jumlah aparatur yang sangat kecil. Dimana pengawasan 

merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-

aktivitas yang direncanakan.  

Dalam Peraturan Daerah Bupati Pelalawan No 10 tahun 2016 Badan 

Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya pada Bidang Pengawasan 

mempunyai fungsi yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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b. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau 

kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan 

perundang-undanagn dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

c. Koordinasi pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran, penurunan atau 

kerusakan lingkungan. 

d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pencemaran, penurunan 

atau kerusakan tanah, air, udara, hutan, lahan, keanekaragaman hayati, 

keamanan hayati, sungai, danau, pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

e. Pelayanan tindak lanjut pengadaan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan. 

f. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rekomendasi dalam rangka proses 

izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan. 

h. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

i. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

3. Selama ini pengawasan tidak langsung yakni meminta laporan tahunan dari 

setiap perusahaan berjalan dengan baik.  Adapun perusahaan pengolahan 
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kelapa sawit di yang berada di sekitar sungai Kerumutan yakni PT. Serikat 

Putra di Kecamatan Bandar Petalangan dan PT. Makmur Andalan Sawit di 

Kecamatan Pangkalan Lesung. 

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi dengan banyaknya usaha 

PKS/industry perkebunan di Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa 

pengelolaan dari limbah pabrik tersebut terasa kurang mendapatkan 

penanganan yang tepat. Limbah cair masih membayangi warga sekitar 

pabrik.Pencemaran air sungai akibat limbah cair pabrik kelapa sawit telah 

beberapa kali terjadi di Kabupaten Pelalawan. Untuk mengawasi dan 

mengatasi limbah PKS/ perkebunan, pemerintah harus berperan aktif baik 

melalui perundang-undangan ataupun dengan cara kebijakan atau peraturan 

yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang 

berkesinambungan yaitu sutainable development dengan artian pembangunan 

yang berwawasan kedepan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh 

generasi sekarang maupun yangakan datang. Undang-Undang Nomor 4 tahun 

1982 pasal 8 menyebutkan bahwa “Pemerintah menggariskan kebijaksanaan 

dan mendorong peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup 

untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. 

Dalam pelaksanaan pengawasannya, BLH mempunyai beberapa masalah: 
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1. Sumber Daya Manusia 

Bidang Pengawasan BLH Kabupaten Pelalawan hanya memiliki enam orang 

yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bidang, 3 orang 

staf, dan 1 orang pejabat pengawas lingkungan hidup. Jumlah ini tidak 

mungkin melakukan pengawasan secara efektif. 

2. Transportasi 

Tabel 1.4 

Kendaraan yang ada di Dinas lingkungan Hidup  

Kabupaten Pelalawan 

 

No  Jenis Kendaraan Fungsi Jumlah Keterangan 

1. Mobil  Untuk 

kendaraan 

pejabat 

2  

2. Sepeda Motor Untuk 

Operasional 

3  

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tahun 2015 

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas kendaraan sebagi 

sarana transportasi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pelalawan untuk kelapangan hanyalah kendaraan sepeda motor berjumlah 

tiga unit. Pegawai yang akan mempergunakan kendaraan tersebut bukan 

hanya dari Bidang Pengawasan tapi juga dari seluruh Bidang Teknis maupun 

Sekretariat/Umum.Hal ini termasuk salah satu kesulitan Bidang Pengawasan 

untuk melakukan Pengawasan ke Perusahaan. 

3. Lokasi 

PKS yang berada di kabupaten Pelalawan lokasinya bervariasi ajuh 

dekat dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup.Demikian juga dengan kondisi 

akses jalan menuju PKS ada yang jalanya keras namun ada juga yang 
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berlumpur dan licin.Jarak PKS terdekat ke Kantor BLH kurang lebih 45 km 

dan jarang terjauh kurang lebih 150 km dan menyebrang sungai.Biasanya 

Pengawasan yang dilakukan petugas ke PKS dalam satu hari hanya dapat 

menjangkau satu PKS dan paling banyak dua PKS itupun PKS yang terdekat 

ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup.Tentu saja hal ini termasuk menghambat 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. 

4. Dana dan Anggaran 

dana dan anggaran berperan penting demi kelancaran proses pengawasan 

agar tercapainya tujuan dan berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini dana 

dan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah yaitu dari anggaran APBD. Namun tidak semua pengawasan yang 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ada dananya melainkan hanya sekitar 

80% selebihnya tidak dibayar.Hal ini lah yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pengawasan. 

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan BLH kurang efektif 

dilaksanakan, karena kendala yang telah disebutkan tadi sehingga masih ada PKS 

yang luput dari pengawasan dan melakukan pelanggaran. 

Menyimak uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat 

keadaan yang sebenarnya dilapangan, oleh karena itu penulis mengambil judul: 

“Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Dalam 

Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten 

Pelalawan” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan penulis utarakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasanDinas Lingkungan Hidup Dalam 

mengatasi pembuangan Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di 

Kabupaten Pelalawan? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam 

mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten 

Pelalawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya setiap penulisan proposal mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan 

Hidup dalam mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di 

Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup 

dalam pelaksanaan pengawasan Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa 

Sawit di Kabupaten Pelalawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan untuk kepentingan pengembangan akademik, 

kepentingan Pemerintah Daerah (Kabupaten Pelalawan), dan Masyarakat. 

1. Manfaat Akademik, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang Administrasi Negara. Penulisan ini juga diharapkan dapat 
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bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang 

sama sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman 

dalam penulisan skripsi. 

2. Mafaat praktis, penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah khususnya 

BLH Kabupaten Pelalawan. Manfaat kepada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pelalawan merupakan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan 

pengawsan limbah pablik kelapa sawit. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan terdiri atas enam bab dan 

sub bab antara lain meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dibahas 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 

 Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM 

 Bab ini berisikan gambaran umum tentang tempat penelitian, gambaran 

umum wilayah dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai analisa dari setiap indikator yang ada, 

mengelola data dan membuat hasil dari penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh 

analisa yang telah dilakukan. 

 


