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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengawasan 

 Menurut Manullang, (2001 : 172), Tujuan pengawasan adalah mengamati 

apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya 

terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau 

hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan 

utama pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang 

akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari 

pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimalMenurut 

George R. Terry (2009:181) pengaawasan merupakan seluruh kegiatan atau 

sebagian besar kegiatan perusahaan yang diperlakukan sebagai unit dasar. 

Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap suatu kegiatan atau fungsi 

tertentu.Tujuannya ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran 

tentang suatu keseimbangan kerja di antara unit-unit secara terpadu.Pengawasan 

dapat menjadi alat untuk.(a) Mengukur keseluruha usaha para top-manajer (b) 

mengendalikan seluruh perencanaan dan (c) mengendalikan unit-unit yang semi-

otonom karena terjadi desentralisasi melebar.Pengawasan umumnya dilakukan 

oleh kegiatan-kegiatan keuangan. 

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

apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan. 

Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh administrasi dan 

manajemen dengan menggunakan dua macam tekhnis yaitu: pertama pengawasan 
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lansung (direct control) ialah apabila pumpinan organisasi melakukan sendiri 

pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. 

Dan yang kedua pengawasantidak lansung (indirect control) ialah pengawasan 

yang dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan (Sondang P 

Siagian, 2004:115). 

Handoko (2005:149) merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha 

sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan 

nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan. Serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang di 

perlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi pergunakan 

denga cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan 

demikian fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin 

terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau 

tugas.Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau 

tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosesdur dan ketentuan yang 

berlaku.Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau telah berjalan haruslah 

efektif.Penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir sehingga kegiatan 

dalam suatu institusi berjalan dengan lancar dan terkendali. 

 Menurut Irawan (2000:252) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan 

menjadi: 

1. Pengawasan proventif 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 

harusanya terjadi. 

Menurut Maman ukas (2004:337) menyatakan bahwa pengawasan adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu 

melakukan perbaikan atas pelaksaan pekerjaan sehingga apa yang telah 

direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Menurut Harahap (2001:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah 

upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 

perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk 

mengetahui kelemahan agar dihindari kejadiannya di kemudian hari.Menurut 

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

pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil 

yang direncanakan. 

Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa istilah controlling itu sama 

dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengundang 

pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan 

melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengundang pengendalian 

dalam arti menggerakkan, memperbauiki dan meluruskan sehingga dapat 

mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Menutut LAN RI (1997:159) mengemukakan bahwa hasil pengawasan 

harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan 

yaitu: 
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1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban. 

2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpanagn penyelewengan, 

pemborosan, hambatan, dan ketidak tertiban tersebut. 

3. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk 

mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi. 

Menurut S.P Siagian (2004:125) bahwa penagwasan adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Agar pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan 

instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut. Menurut 

Siagian (2004:130) pengawasan akan berlansung secara efektif apabila memiliki 

berbagai ciri yang dibahas sebagai berikut: 

1. Pengawasan harus merefleksikan dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan. Maksudnya ialah bahwa teknis pengawasan harus sesuai, 

antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan 

pengawasan dan kegiatan apa yang terjadi apa yang melakukan 

pengawasan dan kegiatan yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. 

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang siapa 

kemungkinan adanya deviasi dari rencana. 

3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik strategi 

tertentu 
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4. Objektifitas dalam melakukan pengawasan. Standar harus jelas terlihat 

bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian 

kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif. 

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

sebagai berikut : 

1. Tetapkan standar  

Standar adalah kriteria hasil yang diinginkan dalam melaksanakan 

kegiatan, menetapkan suatu standar akan memberikan suatu nilai atau 

petunjuk yang menjadi ukuran sehingga hasil-hasil yang nyata dapat 

dibandingkan 

2. Monitor dan ukur kerja 

Agar pelaksanaan pengukuran kerja dapat berjalan dengan tepat, maka 

perlu dikumpulkan data dan mendeteksi permasalahan.Uantuk 

mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode 

observasi, wawancara atau angket, pengamatan atas laporan, baik laporan 

lisan maupun laporan tulisan. 

3. Bandingkan hasil actual dengan standar 

Tahap ketiga dalam proses pengawasan ini ialah membandingkan hasil 

kinerja actual dengan standar. Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan 

pasti digunakan sebagai ukuran yang diperbandingkan. 

4. Ambil tindakan perbaikan 

Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil tindakan 

perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan. 
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Secara filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat penting kareana 

manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia 

dalam organisasi perlu di awasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian 

menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Menurut Husbaini 

(2001:400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : 

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan dan hambatan 

2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, peyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan dan hambatan 

3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan 

4. Meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

2.2 Dasar Hukum Pengawasan  

Sebelum keluar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2001 

tentang struktur organisasi, bahwa permasalahan/bidang Lingkungan Hidup 

ditangani oleh bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat daerah kota Pekanbaru 

yang dipimpin oleh Kepala Bagian dengan segala keterbatasan dan wewenang 

yang dimilikinya. Maka agar bisa menangani permasalahan struktur organisasi 

bagian Lingkungan hidup pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diubah 

menjadi sebuah badan yang disebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Daerah ( Bapedalda ) Kota Pekanbaru dengan kewenangan yang lebih besar. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan, Tugas Pokok 

Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Badan 
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Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) menjadi Badan 

Lingkungan Hidup ( BLH ) Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada dibawah dan langsung bertanggung jawab kepada Walikota . Institusi 

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertanggung 

jawab tehadap aspek lingkungan secara global maupun secara khusus untuk 

Melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Wilayah Kota 

Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008, 

sehingga dapat dinyatakan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mempunyai 

peran yang sangat penting. 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin 

Pengendalian dan Pengawasan Pembuangan Air Limbah Kota Pekanbaru. Badan 

Pengendalian Lingkungan  Lingkungan Daerah Tugas dan Fungsi, Pasal 4, Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan. 

1. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan. 

2. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran limbah dan 

kerusakan ligkungan 

3.  Melakukan pelaksanaan pengawasan izin terhadap pencemaran limbah 

Pasal 5, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan 

Daerah ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah menyelenggarakan 

fungsi : 
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a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL).  

c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan. 

d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan 

(RKL) serta pengendalian teknis pelaksanaan Amdal.  

e. Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan.  

f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.  

g. Melakukan urusan kesekretariatan.  

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 

Badan Pengawasan, Tugas dan Fungsi Pasal 10, Badan Pengawasan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 

fasilitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan 

kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan 

Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi : 

a. Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kota yang meliputi bidang 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pertanahan 

serta kegiatan rutin dan pembangunan.  

b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-

waktu dari setiap tugas Pemerintah Kota.  
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c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang 

hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas 

pemerintah kota.  

d. Fasilitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota.  

e. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan. 

Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemantauan tersebut perlu 

adanya program pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan maupun persyaratan izin yang berkaitan dengan lingkungan.Hasil 

pelaksanaan pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pembinaan penaatan atau penegakan hukum.Apabila pelaksanaan pengawasan dan 

pembinaan tersebut tidak dapat mendorong penanggungjawab usaha dan/atau 

kegiatan untuk mentaati seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat diterapkan 

upaya penegakan hukum.Pengawasan lingkungan dapat dilaksanakan secara rutin 

maupun sidak. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengawasn 

terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan berdasarkan Pasal 

75 undang-undang tersebut, pengawasan lingkungan hidup oleh pemerintah 

dilaksanakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). 
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 Pedoman-pedoman pengawasan yang secara spesifik untuk masing-

masing jenis usaha dan/atau kegiatan  yang telah diterbitkan oleh Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup. Sedangkan Jenis informasi yang dapat diperoleh dari 

dokumen-dokumen dan diperlukan dalam melakukan kegiatan pengawasan guna 

memberikan gambaran awal tentang tingkat penaatan penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

air dan pengendalian pencemaran air, serta perizinan lingkungan yang berkaitan 

dengan pengendalian pencemaran air oleh pelaku usaha/kegiatan. 

Namun demikian, ada beberapa prinsip dalam konteks pengendalian 

pencemaran air  yang perlu lebih dijabarkan sehingga dapat dijadikan acuan dalam  

Berdasarkan keputusan Menteri No. 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (pasal 1) 

yakni: 

1. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara 

lansung dan tidak lansung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan 

pejabat pengawas lingkungan daerah untuk meningkatkan ketaatan 

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan 

perundang undangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

2. Pejabat pengawas lingkungan hidup adalah pegawai negeri sipil yang 

berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan 

tertentu dan diangkat oleh menteri. 
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3. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil 

yang berada pada instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi 

persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 

4. Menteri adalag menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. 

5. Sekretaris menteri adalah sekretaris lingkungan hidup. 

6. Sekretaris utama adalah sekretaris utama badan pengendalian dampak 

lingkungan. 

7. Gubernur adalah kepala daerah provinsi. 

8. Bupati/Wlikota adalah kepala daerah Kabupaten/Kota. 

9. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab 

dibidang pengendalian dampak lingkungan. 

10. Instansi yang bertanggung jawab daerah adalah instansi yang bertanggung 

jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup daerah atau 

instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup 

daerah. 

 

2.3 Analisis Mengenai Lingkungan Hidup (AMDAL) 

Menurut Gabriel (2004: 110) Lingkungan Hidup adalah pengetahuan dasar 

tentang bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi 

satu sama lain dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian 

dari kehidupan manusia.Bahkan, manusia menjadi salah satu komponen dari 

lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat bergantung pada 

kondisi lingkungan hidup, tempat ia tinggal. Dengan demikian, lingkungan hidup 

sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 
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Menurut UU No. 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup 

serta PP no 27 tahun 1999 perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

Bila Indonesia memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang 

perlu dibuat jika seseorang ingin membangun satu proyek yang diprediksikan 

akan memberi dampak besar serta penting terhadap lingkungan. AMDAL yaitu 

kajian tentang dampak besar serta penting satu usaha dan/atau aktivitas yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk proses pengambilan 

keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan/atau aktivitas. 

Dasar hukum AMDAL yaitu Ketentuan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 

mengenai „Izin Lingkungan”.AMDAL sendiri adalah suatu kajian tentang efek 

positif serta negatif dari satu rencana kegiatan atau proyek, yang dipakai 

pemerintah dalam mengambil keputusan apakah satu kegiatan atau proyek layak 

atau tak layak lingkungan.Kajian efek positif serta negatif itu umumnya disusun 

dengan memperhitungkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial- ekonomi, sosial 

budaya serta kesehatan masyarakat. 

Satu rencana kegiatan bisa dinyatakan tak layak lingkungan, bila berdasar 

pada hasil kajian AMDAL, efek negatif yang timbulkannya tidak bisa 

ditanggulangi oleh teknologi yang ada. Demikian pula, bila biaya yang 

dibutuhkan untuk menanggulangi efek negatif lebih besar dari pada efek 

positifyang akan ditimbulkan, jadi rencana kegiatan itu dinyatakan tak layak 

lingkungan. Satu gagasan aktivitas yang diputuskan tak layak lingkungan tidak 

dapat dilanjutkan pembangunannya. 
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2.4 Pengertian Limbah 

Menurut Ign Suharto Limbah adalah zat atau bahan buangan yang 

dihasilkan dari proses kegiatan manusia (2011:226). Limbah dapat berupa 

tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. 

Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut 

melebihi ambang batas toleransi lingkungan.Apabila konsentrasi dan kuantitas 

melibihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap 

lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan 

penanganan terhadap limbah. 

Menurut Darmadi limbah adalah produk akhir yang berasal dari proses 

pencucian atau metabolisme tubuh dapat dinamakan sebagai limbah domestik. 

Bentunya bisa cair, padat atau setengah padat. 

Berbagai pengertian limbah domestik telah dijabarkan oleh para ahli.Jika 

diperhatikan dengan seksama, para ahli mengatakan bahwa limbah domestik tidak 

memberi keuntungan apapun dan cenderung merugikan. Tahukah Anda, bila 

limbah domestik dikelola dengan benar akan menjadi bermanfaat seperti pupuk 

kompos. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melestarikan lingkungan 

dengan membuang limbah domestik sesuai pada tempat yang sudah ditentukan. 

Peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya tentu memerlukan penyediaan 

lokasi yang luas untuk tempat pembuangan sampah.Akan tetapi, usaha pengadaan 

tempat pembuangan sampah.Akan tetapi, usaha pengadaan tempat pembuangan 

sampah tersebut bukanlah hal yang mudah.Sebab banyak persyaratan kesehatan 

yang harus dipatuhi dan sulitnya mencari lahan yang tepat dengan harga yang 
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terjangkau oleh manusia.Dilain pihak, teknologi tinggi dengan biaya tinggi tidak 

menjamin dapat memusnahkan sampah yang ada. 

Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak 

dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis.Bila ditinjau 

secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa 

anorganik.Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat 

berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, 

sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.Tingkat bahaya keracunan 

yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. 

 

2.5 Tipe Limbah Berdasarkan Wujudnya 

Pengelompokan Limbah Berdasarkan Bentuk atau Wujudnya dapat dibagi 

menjadi empat diantaranya yaitu: limbah cair, limbah padat, limbah gas dan 

limbah suara. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci masing-masing jenis 

limbah ini : 

2.5.1 Limbah cair 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air menjelaskan pengertian dari limbah 

yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian 

limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas 

domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan 

buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair 

dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu: 
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Air hujan (storm water), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air 

hujan di atas permukaan tanah.Aliran air hujan 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 pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses 

pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan 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. 

Limbah cair yang tidak ditangani atau diolah dengan baik dapat 

menimbulkan dampak yang besar bagi pencemaran lingkungan serta dapat 

menjadi sumber penyakit bagi masyarakat.Industri primer pengolahan hasil hutan 

merupakan salah satu penyumbang limbah cair yang berbahaya bagi 

lingkungan.Bagi industri-industri besar, seperti industri pulp dan kertas, teknologi 

pengolahan limbah cair yang dihasilkannya mungkin sudah memadai, namun 

tidak demikian bagi industri kecil dan menengah. 

2.5.2 Limbah padat 

 Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas 

domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu: 

kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dll. Limbah padat dapat 

diklasifikasikan menjadi enam kelompok sebagai berikut: 
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Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah padat semi basah, 

berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. 

Contohnya yaitu: sisa makanan, sisa dapur, sampah sayuran, kulit buah-buahan. 

Sampah anorganik dan organik tak membusuk (rubbish), yaitu limbah 

padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh 

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

plastik, kaca, logam.Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, 

biasanya hasil pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan 

tidak mudah membusuk.Sampah bangkai binatang (dead animal), yaitu semua 

limbah yang berupa bangkai binatang, seperti tikus, ikan dan binatang ternak yang 

mati. 

2.5.3 Limbah gas 

Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai 

media.Secara alami udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, 

CO2, H2 dll. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami 

akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat 

mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat.Zat pencemar 

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

adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti 

uap air, debu, asap, kabut dan fume. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya 

dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung. 
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2.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulislah batasan-batasan 

pengertian konsep dan digunakan untuk pembahasannya, yaitu: 

1. Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan. Serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang di 

perlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi 

pergunakan denga cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

2. Dasar Hukum Pengawasan, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Pengendalian dan Pengawasan 

Pembuangan Air Limbah Kota Pekanbaru. 

3. Analisis MengenaiLingkungan  Hidup(AMDAL) yang perlu dibuat jika 

seseorang ingin membangun satu proyek yang diprediksikan akan 

memberi dampak besar serta penting terhadap lingkungan. AMDAL yaitu 

kajian tentang dampak besar serta penting satu usaha dan/atau aktivitas 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk proses 

pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan/atau 

aktivitas. 
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4. Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses 

kegiatan manusia. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa 

kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Keseimbangan lingkungan menjadi 

terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas 

toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melibihi ambang 

batas, keberadaan  

5. limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi 

kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. 

 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2001 Tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi Dan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup  

Kota Pekanbaru. 

Tabel 2.1 Indikator Analisis Penelitian 

Variabel Indikator Sub indikator 

Peraturan Wlikota 

Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 2011 tentang 

Pedoman Izin 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Pembuangan Air 

Limbah Kota 

Pekanbaru. 

1.Pengendalian dampak 

lingkungan dalam arti 

pencegahan dan 

penanggulangan 

pencemaran limbah dan 

kerusakan lingkungan. 

 

2. pengawasan terhadap 

sumber dan kegiatan 

pencemaran limbah dan 

kerusakan ligkungan 

3.melakukan 

pelaksanaan 

pengawasan izin 

terhadap pencemaran 

limbah 

a. waktu dan lokasi 

b. menentukan petugas 

yang yang akan 

melakukan pengawasan 

c. Kelengkapan data 

pendukung 

 

a. berita acara hasil 

pengawasan 

b. laporan rutin yang 

diterima dari perusahaan. 

 

a. kelengkapan 

administrasi izin 

pembuangan air limbah 

 

Sumber : Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 
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2.8 Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tidak terkecuali 

dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus 

diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar 

mereka dapat belajar secara baik dan maksimal 

 )احلديث ( حاسبواأنفسكمقبألنبحاسبواونواأعمالكمقبألنتوزن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah 

terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” 

(HR. Tirmidzi: 2383).   

 

 ِإنَّاللَهَكَتَبأَلْحَسانَْاَعلَىُكلَِّشْيئ
Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan 

dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010). 

 

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 

Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: 

pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah SWT.. 
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Allah SWT berfirman: “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang 

keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah 

yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 

melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan 

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

ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan 

memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka 

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. 

Al-Mujadalah:7). 

 

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk 

mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah.Tujuan lainnya 

adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat.Inilah yang dimaksud dengan 

tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu tentang fungsi pengawasan adalah : 

Muhammad Abdul Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2015 Judul: Analisis Fungsi Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap 

Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan masyarakat dituntut mampu beroperasi dengan baik sesuai 

UKLUPL.Tetapi pada kenyataannya permasalahan pengelolaan limbah kelapa 

sawit sampai sekarang dirasa masih menganggu warga sekitar. 

Timbulnya limbah padat,cair,gas dari perusahaan memicu konflik. 

Masyarakat menuntut adanya pengelolaan limbah yang benar sehingga rasa 

nyaman dapat dirasakan.Oleh karena itu dibutuhkan pula peran pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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Jurnal Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota  Pekanbaru 

Terhadap Pencemaran Sungai Siak Ruas Kota Pekanbaru, Syahrial Juhar dan Drs. 

H. Chalid Sahuri, MS. 

3 pabrik crumb rubber (pengolahan karet mentah), dan 6 pabrik 

pengolahan kayu lapis. Pada saat yang sama, sungai yang memiliki rentan 

sepanjang 300 km ini mendapat beban pencemaran pula dari sebuah pabrik lem, 

sebuah pabrik bubur kayu (pulp), dan kertas, serta 13 areal pertambangan minyak 

bumi. Dimana semua pabrik-pabrik ini memberikan sumbangan besar atas 

pencemaran Sungai Siak dari sektor industri.Hal ini tentu saja membahayakan 

kehidupan di daerah aliran sekitar sungai bahkan kehidupan didalam Sungai Siak 

itu sendiri. 

Menyikapi  hal ini seharusnya pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota 

Pekanbaru melakukan pengendalian yang intensif terhadap pencemaran 

lingkungan di DAS Siak yang diakibatkan oleh limbah cair tersebut. Dari uraian 

diatas, maka terdapat fenomena yaitu:  

1. Selama ini Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dinilai masih kurang 

efektif dalam melakukan pengendalian terhadap pencemaran sungai siak, 

hal ini dapat dilihat dari kualitas air sungai siak yang sangat buruk yang 

disebabkan oleh pencemaran limbah industri dan industri rumah tangga, 

masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan akan kebersihan 

sungai, dikarnakan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak badan 

lingkungan hidup serta kurang tegasnya pihak BLH dalam memberikan 
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sangsi kepada perusahaan yang membuang limbah melebihi baku mutu air 

sungai siak.  

2. Akibat dari kurangnya efektifitas kinerja dari BLH terjadi pencemaran 

limbah yang semakin luas dikarenakan kurangnya pengendalian BLH 

terhadap sungai siak sehingga sebagian masyarakat yang bermukim 

dipingir Sungai Siak menderita penyakit kulit dan diare.  Permasalahan 

yang dihadapi Badan Lingkugan Hidup selama pelaksanaan. 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 07  Tahun 2011 

Hasil yang dicapai dari Pengawasan BLH 

Terjaminnya Kelestarian Lingkungan 

Hidup 

1.Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan 

dan penanggulangan pencemaran limbah dan kerusakan 

lingkungan. 

2. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan pencemaran 

limbah dan kerusakan ligkungan 

3.melakukan pelaksanaan pengawasan  izin terhadap 

pencemaran limbah 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin 

Pengendalian dan Pengawasan 

Pembuangan Air Limbah Kota 

Pekanbaru 


