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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang 

sangat berlimpah, salah satunya dibidang sumber daya energi dan mineral. 

Dengan berlimpahnya sumber daya yang terdapat dinegri ini maka menjadi 

peluang usaha bagi penduduk dan masyarakat. Dalam bidang sumber daya 

energi dan mineral para pengusaha sering memanfaatkan dengan membuka 

pertambanagan seperti pemanfaatan batu dan pasir. Pada hakekatnya 

penambangan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. Pertambangan tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam, 

semakin tingginya perkembanagn pertambangan maka masalah lingkungan 

juga akan bertambah dan harus menjadi perhatian yang serius bagi 

pemerintah.Dwasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul 

secara serius diberbagai daerah sepanjang tidak ada kesadaran dalam diri 

setiappenduduk dan pengusaha tidak memikirkan serta mengusahakan 

keselamatan dan keseimbangan lingkungan. 

Ada yang berpendapat bahwa isu lingkungan bukanlah prioritas bagi 

masyarakat negara berkembang seperti indonesia yang masih berjuang dengan 

kebutuhan pokoknya. Ada anggapan salah bahwa memperhatikan lingkungan 

berati mengorbankan ekonomi. Dalam jangka pendek kepentingan lingkungan 

memang bertentangan dengan kepentingan ekonomi misalnya 
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mempertahankan hutan dianggap merugikan perekonomian, sebab hutan dapat 

dijadikan, perkebunan, perumahan, dan industri yang mempunyai nilai 

ekonomis yang sangat tinggi. Begitu juga dngan sumber daya air dan mineral 

yang menjadi sasaran manusia demi terwujudnya pembangunan. 

Lingkungan kita merupakan suatu ekosistem sehingga kita harus 

mengenal bagaimana ekosistem berfungsi dan apa yang kita butuhkan dalam 

hidup. Dalam UU No. 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, sumber daya alam diartikan sebagai unsur lingkungan 

hidup yang terdiri dari suber daya hayati dan nonhayati yang secara 

keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Untuk hidup manusia 

membutuhkan udara, air minum, makanan, dan tempat tinggal. Manusia 

memiliki kegiatan sosial ekonomi yang banyak membutuhkan sumber daya 

alam, hal ini juga yang menyokong manusia untuk memanfaatkan sumber 

daya alam secara berlebih-lebihan dan tidak memperhatikan dampak dari apa 

yang dia lakukan. 

Kerusakan lingkungan, seperti pemanasan global, hujan asam, 

penipisan lapisan ozon, pencemaran air dan penurunan keanekaragaman hati 

adalah akibat dari perilaku manusia yang kurang tepat. Mencegah lebih baik 

dari pada mengobati, pepatah ini berlaku bukan hanya dalam bidang kesehatan 

tetapi juga dalam bidang lingkungan hidup. Mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan lebih baik dari pada membersihkan lingkungan. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah bahkan menjadi 
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salah satu pendapatan terbesar bagi negara. Hal tersebut tentunya dapat 

bernilai positif bagi negara jika dikelola dengan baik dan benar. 

Demikian juga dengan kabupaten kampar, kabupaten kampar banyak 

memiliki sumber daya alam slah satunya adalah pertambangan umum seprti 

bahan galian batu (galian c) dan penyedotan batu dan pasir dari dalam sungai 

yang terdapat diberbagai daerah dikabupaten kampar. Kegiatan pertambangan 

yang terjadi tidak terlepas dari pengekspoitasian sumber daya alam seperti 

pasir dan batu. Oleh sebab itu eksploitasi harus dilakukan dengan tepat dan 

terencana dengan baik agar tidak merugiakan siapapun dan pihak manapun 

serta tidak meerusak kelestarian lingkungan. 

Sungai Kampar merupakan salah satu dari empat sungai terbesar di 

Provinsi Riau yang memiliki luas 24.548 km2 dengan kedalaman yang 

diperkirakan sekitar 8 M ini mengalir melintasi dua provinsi yaitu Sumatera 

Barat dan Riau. Potensi yang dimiliki sungai kampar pada dasarnya sangatlah 

menunjang kehudupan masyarakat sekitar sungai, namun seiring 

perkembanagan zaman masyarakat disekitar sungai kampar mulai potensi 

yang dimiliki sungai kampar sudah sngat menurun. Hal itu disebabkan karena 

kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) sudah berakiabat buruk 

bagi warga disekitar sungai, baik bagi nelayan tradisional maupun masyarakat 

yang bermukim disekitaran sungai kampar. Akibat kerusakan  yang terjadi 

menyebabkan potensi disektor perikanan sudah menurun drastis serta erosi 

tebing sungai yang menyebabkan rusaknya perkebunan warga, pencemaran air 

yang juga dapat menjadi sumber penyakit. 
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Adapun penyebab dari kerusakan DAS sunagai kampar berasal dari 

dua faktor yakni faktor alam dan manusia. Dari faktor alam sendiri kerusakan 

terjadi disebkan banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya, sedangkan 

faktor manusia merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan kerusakan 

sungai, diantaranya pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pabrik yang 

membuang limbah kesungai, serta aktifitas sehari-hari warag masyarakat yang 

berdampak buruk bagi daerah aliran sungai kampar. Sektor pertambangan 

merupakan penumbang terbanyak kerusakan sungai, mulai dari erosi tebing 

sungai, pencemaran air karena minyak, dan kekeruhan air yang merusak 

ekosistem sungai. 

Pertambangan umum di daerah aliran sungai kampar membawa 

dampak buruk bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan Anggota DPRD 

Kampar, Miswar Pasai merisaukan adanya sejumlah penambangan galian C, 

terkait pengambilan agregat batu kerikil dan pasir di Sungai Kampar, yang 

membuat ekosistem Sungai Kampar tercemar dan rusak.  "Ekosistem Sungai 

Kampar menjadi rusak dan tercemar akibat penambangan tersebut. 

Diharapkan semua pihak memperhatikan hal ini secara serius" ungkapnya, di 

Bangkinang, Selasa (30/10/2012). Oleh karena itu perlu penanganan yang 

serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan 

lingkungan diperlukan hubungan timbal balik yang selalu harus 

dikembangkan agar teteap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk 

melestarikan hubungan tersebut diperlukan adanya peran pemerintah dan 
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masyarakat. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah dan kerusakan dari 

daerah alirann sungai kapmar itu sendiri. 

Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran daerah aliran 

sungai kampar. Pemereintah harus berperan aktif baik melalui perundang – 

undangan ataupun dengan cara lain guna lebih meningkatkan peeliharaan 

lingkungan dan untuk mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan. 

Terkait dengan kerusakan dan pencemaran yang terjadi di sungai 

kampar, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup 

(BLH) harus mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi kerusakan pada 

lingkungan, seperti runtuhnya tebing – tebing di daerah aliran sungai, 

rusaknya ekositem dan kehawatiran warga yang bermukim di daerah aliran 

sungai terhadap rumah mereka yang akan roboh bila tebing yang terdapat 

ditepi sungai runtuh. Permasalahan yang terjadi adalah kuranganya 

koordinasi,penertiban, dan pengawasan dari BLH terhadap para penambang 

batu dan pasir sehingga berdampak buruk bagi lingkungan terutama pada 

daerah aliran sungai kampar.  

Terkait dengan kondisi diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kampar menerbitkan Peraturan Bupati No 56 Tahun 2012 Tentang Uraian 

Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Badan-Badan Kabupaten Kampar. 

Dalam peraturan tersebut pada Bab III Pasal 34 Ayat 2 dijelaskan tentang 

Tugas Sub Bidang Kerusakan Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kampar yaitu : 
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1. Melaksanakan inventarisasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh kebakaran hutan dan lahan maupun yang diakibatkan oleh 

pemanfaatan sumberdaya alam lainnya secara berlebihan; 

2. Melaksanakan pendataan lahan-lahan kritis serta lahan-lahan pasca 

tambang; 

3. Melaksanakan koordiansi dengan instansi terkait untuk melakukan 

upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap daerah-daerah yang 

rawan bencana akibat kerusakan lingkungan; 

4. Melaksanakan upaya pencegahan dini terhadap daerah-daerah yang 

rawan kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam; 

5. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum terhadap orang, 

kelompok masyarakat, badan usaha yang menimbulkan kerusakan 

lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan; 

Brdasarkan tugas tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kampar berusaha untuk mengurai bentuk-bentuk permasalahan kerusakan 

yang terjadi di daerah aliran sungai Kampar.  

Salah satu bentuk dari pelasanaan tugas Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kampar yang terdapat dalam Peraturan Bupati No 56 Tahun 2012 

berupa Laporan Neraca SD Air Sungai dan Anak Sungai Kampar 2015 di desa 

pulau luas kecamatan tambang yang membuktikan pencemaran yang terjadi di 

daerah tersebut maka penulis menampilkan data pada tabel berikut ini. 

 



7 
 

 

Tabel 1.1 Laporan Neraca SD Air Sungai Kampar 2015 di Desa Pulau 

Luas Kecamatan Tambang 

No Parameter Satuan 

BAKU MUTU 

Hasil Kelas 

I II III IV 

1. BOD5 mg/L 2 3 6 12 5,436 

2. COD mg/L 10 25 50 100 21,41 

3. TSS mg/L 50 50 400 400 14 

4. Total Posphat mg/L 0,2 0,2 1 5 0,099 

5. Nitrit (NO2-N) mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) ≤ 0,017 

6. Amoniak (NH3-

N) 

mg/L 0,5 (-) (-) (-) 0,431 

7. Tembaga (Cu) mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 ≤ 0,008 

8. Besi (Fe) mg/L 0,3 (-) (-) (-) 0,449 

9. Timbal (Pb) mg/L 0,03 0,03 0,03 1 ≤ 0,024 

10. Seng (Zn) mg/L 0,05 0,05 0,05 2 0,013 

11. Minyak & 

Lemak 

µg/L 1000 1000 1000 (-) ≤ 100 

12. Detergen 

(MBAS) 

µg/L 200 200 200 (-) ≤ 9 

13. Total Coliform JPT/100 

ml 

1000 5000 1000 1000 ** 

 Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 
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Dari tabel diatas semua parameter memenuhi baku mutu kecuali Nitrit 

(NO2-N), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Minyak & Lemak , dan Detergen (MBAS). 

Dari hasil pengujian membuktikan kelima hal ini dapat beradampak pada pencemaran 

air sungai. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka koordinasi sangat diperlukan 

untuk memadukan berbagai kepentingan yang ingin dicapai. Koordinasi 

diperlukan mulai dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Dengan 

adanya program – program tersebut diharapkan hubungan kerja serta 

koordinasi dapat terjalin dengan baik guna menjaga lingkungan dan teriptanya 

kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu penulis mengambil 

inisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul, Analisis Tugas Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Kerusakan 

Daerah Aliran Sungai Kampar. 

1.2 Perumusan Masalah  

Dalam uraian latar belakang penulisan proposal penelitian di atas, 

dapat di kemukakan rumusan masalah, sebagai berikut: 

Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kampar dalam penanggulangan kerusakan daerah aliran sungai Kampar di 

Kecamatan Tambang? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam penanggulangan 

kerusakan daerah aliran sungai Kampar di Kecamatan Tambang. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara akadmis 

maupun secara praktis , dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan untuk 

peneliti sendiri maupun bagi pembaca dalam bidang ilmu administrasi negara 

khususnya mengenai koordinasi organisasi publik. Dari segi praktis, penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfat bagi pihak-pihak yang terkait guna 

mewujudnya kelestarian terhadap lingkungan. 

1.5 Fokus Penelitian 

Pembatasan penelitian lebih fokus dalam permasalahan yang ada, 

adapun batasan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi penelitian hanya terbatas pada analisis tugas yang Badan Lingkunagn 

Hidup Kabupaten Kampar dalam penanggulangan kerusakan daerah aliran 

sungai Kampar. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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A. BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

B. BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Berisikan definisi, konsep, teori-teori, reeferensi, yang bersumber dari: 

buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan 

kajian-kajian terdahulu. 

C. BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis. 

D. BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas, objek penelitian, struktur 

organisasi objek penelitian dan lain-lainnya. 

E. BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang menjawab masalah penelitian. 

F. BAB VI  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran. 

 


