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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari 

penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan 

perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah 

dilaksanakan dengan baikn dan benar. 

George R.Terry (2012:397) pengawasan adalah di anggap sebagai aktifitas 

untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil 

yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. 

Yohannes Yahya (2006:13) pengawasan adalah proses untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan 

dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. 

Menurut Irham Fahmi (2014:97) pengawasan adalah suatu bentuk 

pengamatan yang umumnya dilakukan secara menyeluruh, dengan jalan 

mengadakan perbandingan antara yang dikonstatir dan yang seharusnya 

dilaksanakan. 

Winardi (2005:585) pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan 

oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan 

hasil yang direncanakan. 

Berdasarkan deskripsipengertian yang tersaji diperoleh suatu konsep 

pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap sebagai aktivitas 
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untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai 

dari aktivitas yang direncanakan.Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini 

mungkin terjadinya penyimbangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, 

kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan 

tugas-tugas organisasi. 

Agar pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan 

instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut menurut 

Irham Fahmi (2012:85) pengawasan akan belangsung dengan efektif apabila 

memiliki berbagai ciri sebagai berikut: 

1. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap 

pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Pengawasan memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan 

mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan. 

3. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara 

pimpinan dan karyawan. 

4. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkembangkan 

keyakinan yang memiliki kepedulian tinggi (stekeholders) pada organisasi. 

Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan dengan 

objektif. Menurut Irawan (2000:252) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan 

menjadi: 

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan 

kegiatan selanjutnya. 
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2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan 

dilakukan kegiatan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang 

harusnya terjadi. 

Rahayu Relawati (2012:107) pengawasan adalah proses evaluasi oleh 

menejer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan 

rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.. Menurut silalahi (2002:396) 

langkah-langkah dalam pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Tetapkan Standar 

Standar adalah criteria hasil yang diinginkan dalam melaksanakan kegiatan. 

Menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai atau petunjuk yang 

menjadi ukuran sehingga hasil-hasil yang nyata dapat di bandingkan. 

2. Monitor dan ukur kerja 

Agar pelaksanaan pengukuran kerja berjalan dengan tepat, maka perlu 

dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan.  Jika data atau informasi 

sudah dikumpulkan malalui indivudu, kelompok, atau unit kerja yang 

dikontrol, harus diuji sebab ada kemungkinan karyawan akan memberikan 

data palsu dapat dihindarkan. 

3. Bandingakan hasil aktual dan standar 

Dalam proses pengawasan ini ialah membandingkan hasil kinerja actual 

dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang 

dipergunakan sebagai ukuran yang diperbandingkan. 
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4. Ambil tindakan perbaikan 

Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil tindakan perbaikan 

atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan. 

Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting kerana manusia 

pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam 

organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian 

menghukumbya tetapi untukmendidik dan membimbingnya. 

2.1.1 Tujuan Pengawasan 

Husnaini (2001:400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah: 

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan dan hambatan 

2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan dan hambatan. 

3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan 

4. Meningkatkan kinerja perusahaan 

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan 

yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para 

pekerjanya. Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan 

haruslah melalui suatu proses.+ 

2.1.2 Tipe-tipe Pengawasan 

Pengawasan memiliki banyak tipe, menurut Yohannes Yahya  (2006:134) ada 

tiga tipe pengawasan, yaitu: 
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a. Pengawasan pendahuluan 

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang 

untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan 

dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu tahap 

kegiatan tertentu diselesaikan. 

b. Pengawasan “concurrent” 

Proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau 

syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa 

dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih 

menjamin ketepatan suatu kegiatan.. 

c. Pengawasan umpan balik 

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, 

mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 

Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan adalah semua 

itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkannya tipe pengawasan 

tersebut.karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung kepada siapa 

yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dari suatu pekerjaan tersebut. jika 

yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi maka artinya pengawasan itu 

sukses, namun itu juga menjadi sebaliknya 

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan seseorang, manajer serta 

pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuain 

dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. 
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Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua 

macam yaitu: 

1. Pengawasan langsung 

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin terhadap 

kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawsan ini dapat 

berbentuk: 

a. Inspeksi langsung 

b. Laporan dari tempat 

2. Pengawasan tidak langsung  

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh 

dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari: 

a. Laporan tertulis 

b. Laporan lisan 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari 

pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana 

pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat 

dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan 

pengawasan dituntut lebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam 

kegiatan pengawasan. 

2.1.1Fungsi Pengawasan 

Menurut Juana (2008-72) fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai 

factor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang 

diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Funsi ini diperlukan untuk memastikan 
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apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan 

baik. 

Adapun tujuan fungsi pengawasan menurut Juana yaitu : 

1. Adaptasi lingkungan. Sangat memungkinkan perusahaan merubah 

rencana karena terjadinya berbagai perubahan lingkungan. 

2. Meminimumkan kegagalan. Dengan pengawasan kegagalan karena hasil 

produksi tidak memenuhi standar diharapkan menjadi lebih kecil. 

3. Meminimumkan biaya. Dengan meminimumkan kegagalan dalam 

produksi, ini berarti perusahaan juga dapat meminimumkan biaya 

produksi yang gagal. 

4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi. Fungsi pengawasan penting 

untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi 

dengan baik. 

Fungsi pengawasan dalam praktek/lapangan menurut juana yaitu: 

1. Pengawasan Berdasarkan Proses Kegiatan 

a. Pengawasan awal, dilakukan untuk memastikan apakah seluruh 

factor input produksi telah sesuai dengan standar atau tidak. 

b. Pengawasan proses, merupakan pengawsan yang dilakukan pada 

saat proses tengah berlangsung. 

c. Pengawasan akhir, dilakukan untuk memastikan hasil yang 

diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
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2. Pengawasan Internal dan Eksternal 

a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara 

mandiri oleh pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. 

b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap 

seseorang atau bagian lain. 

3. Pengawasan Berdasarkan Fungsi Operasional dalam Manajemen 

a. Pengawasan dibagian SDM, dilakukan untuk memastikan bahwa 

seluruh SDM bekerja sesuai tugasnya, kompensasi sesuai dengan 

aturan, dan SDM mendapatkan kesempatan untuk melakukan 

pengembangan diri. 

b. Pengawasa dibagian Informasi, bertugas untuk memastikan apakah 

setiap informasi yang dibutuhkan tersedia setiap saat. 

c. Pengawasan dibagian Keuangan, bertugas memastikan apakah 

kinerja keuangan perusahaan tercapai atau tidak. Laporan ini 

berfungsi sebagai gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan 

pada periode tertentu dan juga menjadi informasi. 

Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya 

sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang 

direncakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara 

kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan apakah terdapat penyimpanga dan tingkat signifikasi dari setiap 

penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan utuk 

memastiakn bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan 
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efisien dalam pencapaian tujua perusahaan. Untuk melaksanakan pengawasan 

dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-

langkah yaitu terdiri dari tiga fase. Hal ini di gunakan oleh Manullang (2009:184) 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu: 

a. Adanya pembagian tugas secara jelas 

b. Adanya waktu pencapaian tujuan 

c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan 

2. 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 

3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan 

pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah di 

tentukan sebelumnya. Adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah: 

a. Member teguran 

b. Member peringatan 

c. Melakukan perbaikan atas penyimpangan atau kesalahan dalam 

mencari jalan keluar 

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004-62) fungsi pengawasan atara 

lain : 
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a. Mempertebal rasa da tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 

tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. 

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, 

dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 

2.2Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup 

Dalam Peraturan Daerah Bupati Pelalawan No 03 tahun 2010 Badan 

Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya padaBidang Pengawasan mempunyai 

fungsi yaitu: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau 

kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan 

perundang-undanagn dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

3. Koordinasi pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran, penurunan atau 

kerusakan lingkungan. 

4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pencemaran, penurunan 

atau kerusakan tanah, air, udara, hutan, lahan, keanekaragaman hayati, 
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keamanan hayati, sungai, danau, pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

5. Pelayanan tindak lanjut pengadaan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan. 

6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan. 

7. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan. 

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

 

1.3 Dasar Hukum Pengawasan 

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 pasal 1 

dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :                  

1. 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.    

2.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 

dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.    

3.  Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber 

daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 

ekosistem.   
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4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 

Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan.   

5.  Pencemaran lingkungan hidup adalah 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.    

6.  Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.   

7.  Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang 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.   

8. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 

B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.      

9.  Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 

dan/atau penimbunan.   

10. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 

hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.     



 
 

 
 

30 

11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL 

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.   

 

1.4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Menurut Soharto AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan 

penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

atau kegiatan. 

PP No. 27 tahun1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan.Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan 

cultural. 

Menurut UU no 27 tahun 2012 pasal 4 tentang izin lingkungan 

menjelaskan bahwa AMDAL merupakan instrument untuk merekcanakan 

tindakan preventif terhadap perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup yang 

mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai 

salah satu instrument dalam perencanaan usaha atau kegiatan, penyusunan 

AMDAL tidak dilakukan setelah usaha atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan 

AMDAL yang dimaksud dalam pasalini dilakukan pada tahap studi kelayakan 

atau desai detil rekayasa. 

http://artonang.blogspot.com/2015/03/pengertian-lingkungan-hidup.html
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FungsiAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut : 

1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, 

2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan 

hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan, 

3. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana 

usaha dan/atau kegiatan, 

4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup, 

5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari 

suatu rencana usaha dan atau kegiatan, 

6. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha, 

7. Sebagai Scientific Document dan Legal Document, dan 

8. Izin Kelayakan Lingkungan  

Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang 

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup meliputi : 

a.  Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam  

b.  Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak 

terbaharu 

c.  Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta 

kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;  
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d.  Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, 

lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;  

e.  Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian 

kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;  

f.  Introduksi jenis tumbuh -tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;  

g. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas 

lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya 

menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang 

mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.  

Menurut Purwanto Tujuan analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) adalah: 

a. Melaksanakan pembangunan berwawasan ramah lingkungan sehingga 

tercapaikelestarian lingkungan hidup baik saat ini maupun masa depan. 

b. Menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1997 

tentang pengelolaan lingkungan hidup 

c. Mempelajari aspek lingkungan 

d. Mempelajari dakpak lingkungan 

e. Mempelajari dan memperoleh semua informasi ilmiah fakta data 

lingkungan untuk keperluan pengambilan keputusan 

f. Mencari pendekatan technoware,infoware,humanware organoware 

terhadap penyelesaiandampak lingkungan 

g. Memenuhi kebutuhan dunia industry dan instansi lain. 
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Menurut UU No 27 tahun 2012 pasal tentang izin lingkungan menjelaskan 

bahwa amdal merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif 

terhadap perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan 

dari aktivitas pembangunan.Fungsinya sebagai salah satu instrument dalam 

perencanaan usaha atau kegiatan, penyusunan amdal tidak dilakukan setelah usaha 

atau kegiatan dilaksanakan. Penyunan amdal dalam ayat ini yaitu dilakukan pada 

tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa. 

2.5 Pengertian Limbah 

Menurut Ikhsan (2009:222) limbah adalah buangan yang dihasilkan dari 

suatu proses produksi baik industry maupun domestic (rumah tangga yang lebih 

dikenal sebagai sampah) yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu 

tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.Menurut 

Suparmako limbah adalah sisah dari kegiatan produksi maupun konsumsi.Prinsip 

ini tidak hanya mempunyai implikasi pada tingginya kompleksitas organisasi 

tetapi juga keluaran produk sampingan harus cukup bergizi yang tidak memiliki 

toksik sehingg bisa menjadi asupan bagi kegiatan lainnya. 

 Berdasarkan keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal I 

tentang prosedur impor limbah, menyatakan limbah adalah bahan atau barang sisa 

atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah 

dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan.Berdasarkan  

PP No. 18/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa/buangan dari suatu usaha dan 

atau kegiatan manusia.Limbah tersebut sering kali dibuang kelingkungan, 

sementara jumlah limbah yang dihasilkan terus meningkat seiring dengan 
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pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi serta perekonomian.Ketika 

mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu, limbah yang dibuang kelingkungan 

dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan. 

 Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 1 (ayat 20) limbah 

adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Menurut Suharto (2011:720 bahwa limbah 

dapat dibedakan menurut: 

1. Limbah domestic atau rumah tangga 

2. Limbah kimia bahan berbahaya beracun (B3) serta limbah kimia non B3 

Ada pun macam-macam limbah berdasarkan bentuknya: 

a. Limbah Padat 

Limbah padat adalah sisa hasilkegiatan industry atapun aktivitas domestic 

yang bebentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu: kertas, plastic, 

serbuk besi, serbuk kayu, kain, dll. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 

enam kelompok sebagai berikut: 

1) Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat semi basah, 

berupa bahan-bahan organic yang mudah membusuk atau terurai 

mikroorganisme. Contohnya: sisa makanan, sisa dapur, sampah sayuran, 

kulit buah-buahan. 

2) Sampah anorganik dan organic tak membusuk (rubbish), yaitu limbah 

padat anorganik atau organic cukup sering yang sulit terurai oleh 

mikroorganisme, sehingga sulit membusuk. Contohnya: selulosa, kertas, 

plastic, kaca,logam. 



 
 

 
 

35 

3) Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil 

pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin larena ringan dan tidak 

mudah membusuk. 

4) Sampah bangkai binatang (dead animal) yaitu, semua limbah yang 

berupa bangkai binatang seperti, ikan dan binatang ternak yang mati. 

5) Sampah sapuan (street sweeping),yaitu limbah yang hasil sapuan jalanan 

yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan seperti, dedaunan, 

kertas dan plastic. 

6) Sampah industry (industrial waste), yaitu semua limbah padat dari 

buangan industry. Komposisi sampah ini tergantung dari jenis 

industrinya. 

Penanganan limbah padat bisa dibedakan dari kegunaaan atau fungsi 

limbah padat itu sendiri. Limbah padat ada yang dapat didaur ulang atau 

dimanfaatkan lagi serta mempunyai nilai ekonomis seperti, plastic,tekstil, 

potongan logam namun adajuga yang tidak busa dimanfaatkan lagi biasanya 

dibuang, dibakar, atau ditimbun begitu saja. Beberapa industry tertentu limbah 

padat yang dihasilkan terkadang menimbulkan masalah baru yang berhubungan 

dengan tempat atau areal luas yang dibutuhkan untuk menampung limbah 

tersebut. 

b. Limbah Cair 

Menurut Gabriel (2004:70) air merupakan salah satu dari ketiga 

komponen yang membentuk bumi (zat padat, air dan atmosfer).Bumi 

dilingkupi air sebanyak 70% sedangkan sisanya 30% berupa daratan 
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(dilihat dari permukaan bumi).Udara mengandung zat cair (uap air) 

sebanyak 15% dari tekanan atmosfer. 

Menurut peraturan pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menjelaskan 

pengertian dari limbah yaitu hasil dari suatu usaha dan kegiatan yang 

berwujud cair. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan 

proses produksi atau aktivitas domestic yang berupa cairan. Limbah cair 

juga berupa air berupa bahan-bahan buangan lainnya yang tercampur 

(tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan 

dalam empat kelompok diantaranya yaitu: 

a.  Limbah cair domestic (domestic wastewater), yaitu limbah cair hasil 

pembuangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan, perdagangan 

dan perkantoran. Contohnya yaitu air sabun, air detergen sisa cucian. 

b. Limbah cair industry (industrial wastewater), yaitu limbah cair hasil 

buangan industry. Contohnya yaitu sisa pewarnaan kain atau bahan 

dari industry tekstil, air dari industry pengelolaan makanan, sisah 

cucian daging, buah dan sayur. 

c. Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair yang 

berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan 

limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari 

permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan 

melalui pipa yang pecah,  rusak,  atau bocor sedangkan luapan padat 

melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung 
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kepermukaan. Contohnya yaitu air buangan dari talang pipa, pendingin 

ruangan (AC), bangunan dan perdagangan industry, serta pertanian 

ayau perkebunan. 

d.  Air hujan (strom water), yaitulimbah cair yang berasal dari aliran air 

hujan diatas permukaan tanah. Aliran huajn dipermukaan tanah dapat 

melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair 

sehingga dapat disebut limbah cair. 

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air 

dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga 

dalam proses pembuangannya air harus dibuang. Air ikut dalam proses 

pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika diperguankan untuk pencuci suatu 

bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian 

diproses dan setelah itu dibuang.Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan 

buangan air.  

c. Limbah Gas 

Secara alami udara mengandung unsure-unsur kimia seperti 

O2,N2,NO2,CO2,H2 dan lain-lain. Penambahan gas keudara yang melampaui 

kandungan udara alami akan menurunkan kualiatas udara. Zat pencemar melalui 

udara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Partikel adalah 

butiran halus yang masih mungkin terlihat dengan mata talanjang seperti 

uap,debu,asap dan kabut. Sedangkan gas hanya dapat dirasakan melalui 

penciuman (untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung. 
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Limbah gas yang dibuang keudara biasanya mengandung partikel-

partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan 

sehingga teruspensi dengan gas-gas tersebut.bahan padatan dan cairan 

tersebut sebagai materi partikulat. Seperti limbah gas yang dihasilkan suatu 

pabrik dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel serta debu. Apabila 

tidak ditangkap dengan menggunakan alat maka dengan dibantu oleh angin 

akan memberkan jangkauan pencemaran yng lebih luas. 

 

2.6  Pandangan Islam Tentang Pengawasan 

dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak 

lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Seseorang yang yakin 

bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak 

hati-hati dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa: 

                                

                                    

        

 

Artinya:  Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan 

antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan 

antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada 

bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan 

memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka 

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al- 

Mujadalah:7) 

 

Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut 

dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas 
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mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas 

yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dana perencanaan 

tugas. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu tentang fungsi pengawasan adalah: 

Muhammad Abduh UIN SUSKA RIAU 2015 : Analisis fungsi Pengawasan badan 

Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di 

Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini, Fungsi Pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit 

Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari tahapan pengawasannya dari tahap persiapan 

pengawasan, tahap pelaksanaan pengawasannya, dan tahap penilaian pengawasan, 

dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indicator penelitian yang 

dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa Fungsi Pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Rokan 

Hulu kurang baik 

1.8 Definisi Konsep 

1. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 

organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. 

2. Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai factor yang menghambat 

kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan 

dapat tercapai. 
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3. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 

atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau 

kegiatan.  

4. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industry maupun domestic (rumah tangga yang lebih dikenal sebagai 

sampah) yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak 

dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. 

5. Limbah padat adalah sisa hasilkegiatan industry atapun aktivitas domestic 

yang bebentuk padat. 

6. Limbah cair merupakan salah satu dari ketiga komponen yang 

membentuk bumi (zat padat, air dan atmosfer). Bumi dilingkupi air 

sebanyak 70% sedangkan sisanya 30% berupa daratan (dilihat dari 

permukaan bumi). Udara mengandung zat cair (uap air) sebanyak 15% 

dari tekanan atmosfer. 

7.  Limbah gas secara alami udara mengandung unsure-unsur kimia seperti 

O2,N2,NO2,CO2,H2 dan lain-lain. 
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1.9 Konsep Operasional 

Variabel          Indikator       Sub Indikator 

Fungsi pengawasan 

Dinas lingkungan 

hidup dalam mengatasi 

pembuangan limbah 

pabrik kelapa sawit 

(Perda Kabupaten 

Pelalawan No 03 

Tahun 2010 Pasal 7 ) 

1. Menyususn 

perumusan kebijakan 

teknis bidang 

pengawasan 

 

2. Pembinaan dan 

pengawasan 

 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan 

pengawasan dan 

evaluasi terhadap 

pencemaran 

 

a. Waktu dan lokasi 

pengawasan 

b. Pembagian tugas 

c. Bentuk pengawasan 

d. Sarana Pendukung 

a. Sosialisasi 

b. Berita acara hasil 

pengawasan 

c. Pembinaan dan 

pengawsan laporan 

d. Pemberian sanksi  

e. Laporan masyarakat 

a. Koordinasi Pengawasan 

b. Evaluasi pelaporan tugas 

pengawasan 

 

Sumber: Perda Kabupaten Pelalawan tahun 2010 

 

1.10 Kerangka Berfikir 

 

Undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan no 03 tahun 2010 pasal 7 

tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Pada Badan Lingkungan Hidup 

 

Fungsi pengwasan Dinas Lingkungan Hidup 

Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa 

Sawit di Kabupaten Pelalawan 

 

1. Menyususn perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 

2. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pencemaran 

3. Pembinaan dan pengawasan 
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Mengurangi Terjadinya Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa sawit Terhadap 

Lingkungan 

 

 


