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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan 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 Karena ulah manusia itulah 

kualitas lingkungan dapat menurut dan dapat mempengaruhi kelansungan 

hidupnya di masa yang akan datang.Pengelolaan hutan atau lahan untuk 

perkebunan sering kali mengabaikan faktor keselamatan lingkungan, padahal hal 

ini sangat penting. 

Begitu banyaknya perusahaan yang telah mengelola hutan untuk dijadikan 

perkebunan karet tetapi punya dampak yang tidak baik untuk keselamatan 

lingkungan. Salah satu dampak yang di timbulkan akibat penebangan hutan akan 

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

karet sebagai proses dalam pembangunan industri perkebunan pada satu jalur 

kegiatan, yaitu pada hakikatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan rakyat. Pabrik karet sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan 

mutu sumber daya manusia, dan memanfaatkan sumber daya alam.Semakin 

berkembagnya industri perkebunan di berbagai daerah, maka masalah terhadap 

lingkungan hidup menjadi perhatiaan yang sangat besar dan harus mendapat 

perhatiaan yang lebih dari pihak swasta tersebut. 
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Dewasa ini permasalahan hidup terus muncul seacara serius diberbagai 

polosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan 

mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. 

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu 

jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan rakyat. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka 

masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus 

mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Dewasa ini 

permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai 

pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan 

mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan. 

Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah 

seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, 

walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. 

Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung 

oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. 

Disisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan 

masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah 

permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah 

yang tidak di buang sebagaimana mestinya.Hal ini berakibat pada kehidupan 

manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas 

kehidupan terutama pada lingkungan sekitar. 
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Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada sekitar PT RICRY yaitu 

industri yang bergerak di bidang pengolahan karet mentah.Perusahaan RICRY 

didirikan pada tanggal 28 Februari 1969, dengan Akte Pendirian No. 93, melalui 

Notaris J.N. Siregar yang beralamat di Jakarta.Perusahaan ini didirikan oleh 

beberapa orang Persero dan dengan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (BKPMDN).Maka pada bulan April 1969, perusahaan mulai 

memproduksi crumb rubber dengan Surat Izin dari Menteri Perdagangan atas 

Persetujuan dari Menteri Pertanian No.84/KP/IV/69 tertanggal 8 April 1969 yang 

berkapasitas produksi sebanyak 6.000 ton pertahun. 

Diketahui bahwa pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang 

mendapatkan penanganan yang tepat.Limbah padat, cair dan gas masih 

membayangi warga sekitar pabrik seperti contohnya sungai-sungai di sekitar 

pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat 

menyengat yang berakibatkan masyarakat yang ada di sekitar pabrik merasa 

terganggu dengan adanya bau tersebut.Tidak hanya itu, warga mengeluh air di 

sumur menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah ini. Selain 

pencemaran air, pencemaran udara juga terjadi karena filter dari pembuangan asap 

hasil pengolahan karet tersebut rusak dan belum mendapatkan perhatian serius 

untuk segera di perbaiki sehingga asap tersebut masuk ke pemukiman penduduk 

yang menyebabkan lantai dari rumah warna menjadi kotor berdebu serta 

pemasalahan bau menyengat setiap hari yang harus dirasakan masyarakat sekitar 

selama bertahun-tahun. 
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Tabel 1.1 Daftar Nama Perusahaan di Lingkungan Sungai Siak 

NO NAMA PERUSAHAAN LOKASI BIDANG 

1. Pabrik Arang Ipan KOTA 

PEKANBARU 

Arang 

2. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) KOTA 

PEKANBARU 

Kelapa Sawit 

3. PT Asia Porestama Raya KOTA 

PEKANBARU 

Pemotongan Kayu 

4. Pancasona Kertas PT KOTA 

PEKANBARU 

Produsen 

5. Kantor Selatan PT. Chevron KOTA 

PEKANBARU 

Kantor 

6. PT Ricky KOTA 

PEKANBARU 

Perusahaan Karet 

7. Ollanda Brownies Outlet  KOTA 

PEKANBARU 

Toko Kue 

8. Wing 4 Office Chevron KOTA 

PEKANBARU 

Kantor 

9. Master Dealer KOTA 

PEKANBARU 

Pelayanan Telekomunikasi 

10. PT Surya Intisari Raya KOTA 

PEKANBARU 

Kantor 

11. PT. Monrat KOTA 

PEKANBARU 

Kantor 

12. Telesindo Shop KOTA 

PEKANBARU 

Ponsel 

13. Batu Bata Press KOTA 

PEKANBARU 

Bahan Bangunan 

14. Pabrik KOTA 

PEKANBARU 

Kawasan Industri 

15. Gerai Tiki Pekanbaru KOTA 

PEKANBARU 

Jasa Kurir 

16. Tiki kantor cabang KOTA 

PEKANBARU 

Jasa Kurir 

17. Asia Forestama Raya PT KOTA 

PEKANBARU 

Jasa Kurir 

 

Dari data beberapa perusahaan yang berada di sekitar sungai siak, 

bahwasannya peneliti tertarik melakukan penelitian di PT Ricky, karena menurut 

hasil observasi PT Ricky yang paling membawa pencemaran air di sekitar 

pemukiman warga, dikarenakan PT Ricky ini merupakan perusahaan besar dan 

paling dekat dengan pemukiman penduduk. limbah yang di hasilkan pabrik ini 
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sangat bauk dan warnanya juga hitam pekat,  sehingga sangat meresakan warga 

sekitar. 

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri 

membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa 

menimbulkan kerusakan lingkungan.Seiring dengan berkembang dan 

pertumbuhan penduduk yang meningkat, bertambahnya perusahaan yang 

beroperasi, serta peningkatan aktivitas lainnya disepanjang Sungai Siak, maka 

akan menyebabkan perubahan kualitas air sungai.  

 Berdasarkan laporan kegiatan pemantauan kualitas air sungai Siak di 

Pekanbaru yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota pekanbaru, 

didapati beberapa parameter di bawah standar baku mutu kualitas air sungai, yaitu 

: pH 5,25, DO 5,7 mg/L dan COD 85 mg/L. Kondisi sungai Siak yang telah 

melebihi ambang batas tentunya membawa dampak buruk terhadap kesehatan 

masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Siak. Penyakit infeksi yang dapat 

ditimbulkan adalah diare dan penyakit kulit.  Berdasarkan data Profil Puskesmas 

Rumbai yang terletak di sekitar sungai Siak pada tahun 2015 terjadi peningkatan 

penyakit diare dibandingkan dengan tahun 2014 yakni dari 917 kasus menjadi 

1063 kasus. Sedangkan penyakit kulit juga terjadi peningkatan dari tahun ke 

tahun, tahun 2014 dibandingkan tahun 2015, dari 1.985 kasus menjadi 2.336 

kasus.  

Sungai Siak mempunyai fungsi strategis, ekonomis dan ekologis. Sungai 

Siak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana mandi cuci kakus (MCK), 

sumber air minum, jalur transportasi, tempat biota air hidup dan sekaligus tempat 
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buangan limbah industri. Salah satu jenis kegiatan industri yang ada pada  DAS 

Siak adalah pabrik karet PT Ricry yang terletak di Kota Pekanbaru. Berdasarkan 

latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Kualitas 

Air Sungai Siak di sekitar pabrik karet PT. Ricry  Kota Pekanbaru” Oleh karena 

itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara 

pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang 

selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan 

dinamis.Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta 

dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.Hal ini agar tidak terjadi 

gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri. 

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus 

berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. 

Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu 

sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan 

dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang 

akan datang. UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa “Pemerintah 

menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian 

kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan”. 

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka 

pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga 

pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih 
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lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat 

semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Terkait dengan peran pemerintah 

sebagai regulator dalam mengatasi pencemaran limbah, pemerintah dalam hal ini 

diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru telah membuat program 

untuk mendukung penanganan tersebut di antaranya: 

a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan; 

b. Menerapkan prinsip daur ulang; 

c. Koordinasi penilaian kota sehat atau adipura; 

d. Pemantauan kualitas lingkungan; 

e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. 

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, 

pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. 

Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat 

banyak terjadi pencemaran di mana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang 

kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih 

lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa 

berjalan dengan maksimal. 

Dalam upaya efektifitas kerja industri perkebunan karet yang sesuai 

dengan peraturan, maka perlu dilakukan pengawasan yang melekat sehingga 

penyimpangan dapat terpecahkan semaksimal mungkin.Demikian juga dengan 

operasinya, industri perkebunan harus berdasarkan kepada peraturan yang 

berlaku.Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup 

Kota Pekanbaru ada acuan yang menjadikan pedoman pada penagwasan. 
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Upaya ini telah tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan 

adanya peraturan tersebut, perusahaan dan pengawasan akan saling berada dalam 

satu ikatan yang sifatnya mengingatkan, artinya jika terjadi penyimpangan dari 

undang-undang tersebut, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun dari 

pengawasan maka akanada sanksi yang diberikan. 

Namun kenyataannya pencemaran air di kota pekanbaru seolah olah luput 

dari pengawasan BLH, seperti yang saya amati tentang perusahaan yang 

membuang limbah berbentuk cairan ke sungai tersebut akan menuai bencana. 

Pihak Pabrik membuang limbahnya ke sungai dan pemerintah tidak menindak 

tegas atas hal tersebut serta tidak ada solusi lain  selain melarang masyarakat 

mengkonsumsi air tersebut. 

Akibat buangan limbah Industri yang mencemari sungai siak, tercatat 

ratusan jenis ikan terancam pelestariannya karena spesies-spesies ikan tersebut 

sangat sensitive terhadap pencemaran limbah. Seharusnya BLH harus melakukan 

pengawasan secara ketat terhadap aktifitas Industri dalam pencemaran air sungai, 

contohnya saja pt Rickry. BLH juga harus melakukan pengawasan secara rutin 

terhadap seluruh aktifitas yang dikerjakan oleh perusahaan industri. 

Menyimak uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam, oleh karena itu penulis mengambil judul: “Analisis  

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Terhadap 

Pembuangan Limbah Pabrik Karet (Studi Kasus PT Rickry di Rumbai 

Pesisir)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan penulis utarakan dalam penelitian 

skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengendalian limbah cair oleh Badan 

Lingkungan Hidup terhadap pembuangan Limbah Pabrik PT Rickry di kota 

Pekanbaru? 

2. Factor apa saja yang menghambat pengawasan pengendalian limbah cair PT 

Ricky yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Pada dasarnya setiap penulis skripsi mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup 

terhadap pembuangan limbah pabrik karet yaitu pt Ricky kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi pengawasan pengendalian 

limbah cair PT Ricky dilakukan oleh badan lingkungan hidup kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan 

pengembangan akademik, kepentingan pemerintah daerah (BLH kota 

Pekanbaru), dan masyarakat. 

1. Manfaat akademik, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di 

biang Adminisrasi Negara. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat 

bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasahalan yang sama 
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sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam 

penulisan skripsi 

2. Manfaat praktis, penelitian ini ditujukan kepada pemerintah daerah kususnya 

BLH Kota Pekanbaru. Manfaat kepada BLH Kota Pekanbaru merupakan 

sambungan pemikiran dalam pelaksanaan pengawasan limbah pabrik karet pt 

Rickry. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan terdiri atas 3 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 babyang akan dibahas mengenai landasan teori yang 

menyangkut refrensi 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, teknis pengumpulan data, dan 

analisis data. 
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BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan juga 

menjelaskan visi misi, tugas pokok, dan struktur organisasi lokasi 

penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta 

menjelaskan hambatan dalam penelitian ini 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian 

 


