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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Lingkungan Hidup 

Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang ada disekitar kita 

yang mempengaruhi kehidupan. Suhu udara yang panas dan lembab membuat 

kita gerah, sebaliknya suhu udara yang terlalu lembab membuat kita 

kedinginan bahkan menggigil. Air juga merupakan komponen lingkungan, 

karena kualitas dan kuantitas air mempengaruhi hidup kita. Air yang bersih 

dapat menjadi minuman yang menyehatkan, sebaliknya air yang kotor dan 

tercemar dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia. 

Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. 

Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup 

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. Secara sederhana lingkungan manusia didefenisikan sebagai sesuatu 

yang berbeda disekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu 

sendiri. 
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Menurut S. J McNaughton dan Larry L. Wolf (1990), lingkungan 

hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang 

langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan 

reproduksi organisme. 

Menurut Soerjani, dkk. (2006) ilmu lingkungan adalah penggabungan 

ekologi (manusia) yang dilandasi dengan kosmologi (tatanan alam) yang 

mempunyai paradigma sebagai ilmu pengetahuan murni. Hakikat ilmu 

pengetahuan pada dasarnya berkembang untuk mendasari, mewarnai, serta 

sebagai pedoman kearifan sikap dan perilaku manusia.  

Lingkungan hidup terbagi tiga yaitu: 

1. Lingkungan alam 

Merupakan segala sesuatu yang ada dialam dan diciptakan oleh 

Allah SWT. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya 

alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah 

hujan, flora (tumbuh-tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam 

(hutan, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain). 

2. Lingkungan buatan 

Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan 

oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Lingkungan buatan dalah segala sesuatu yang 

sengaja atau tudak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya, misalnya bendungan, rumah , pabrik, sawah, tambak, 
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perkebunan, irigasi atau pengairan, penghijauan, pembangkit tenaga 

listrik, dan lain-lain. 

3. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya 

interaksi sosial antar berbagai kelompok, besrta pranata, simbol, dan 

norma serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan 

binaan/buatan, misalnya rapat RW, pemilihan umum, konser, dan lain 

sebagainya. 

Soerjani (1997 : 3) mengatakan ekologi terapan atau yang dikenal 

dengan ilmu lingkungan  adalah ilmu yang mempelajari bagaiman manusia 

menempatkan dirinya dalam ekositem atau dalam lingkungan hidupnya 

dengan kata lain bagaimana menerapkan prinsip dan ketentuan ekologi itu 

dalam kehidupan manusia.  

Lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, aman dan tentram merupakan 

kebutuhan bagi setiap orang atau masyarakat disetiap daerah bahkan negara 

diseluruh dunia. Namun seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi 

menyebkan manusia lupa akan kebutuhannya sendiri. Sehingga teknologi 

yang mereka ciptakan terkadang merupakan penyebab dari kerusakan 

lingkungan hidup. 

2.2  Kerusakan Lingkungan  

Masalah lingkunga hidup memang begitu rumit, karena selain 

merupakan masalah tenis, juga berkaitan dengan masalah ekonomi, politik 
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serta pertimbangan sosial. Proses industrialisasi disamping mempercepat 

proses persediaan berbagai macam kebutuhan manusia, juga berdampak 

negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Banayk kejadian yang dapat 

dilihat tentang keterbatasan unjuk teknologi dan aplikasinya dalam 

mengalihkan aktivitas dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri. Laju 

eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat 

menyebabkan laju peningkatan jumlah dan kualitas limbah yang dilkepas 

kelingkungan. Apabila dampak dari kegiatan itu tidak mendapat perhatian, 

maka peningkatan kualitas pencemaran akan berakibat pada penurunan 

kualitas hidup manusia. 

Kerusakan lingkungan  sebenarnya bukan merupakan masalah baru 

dalam kehidupan manusaia, melainkan sudah muncul sejak bumi ini ada. 

Faktor terpenting dalam permasalahan lingkunga  akhir-akhir ini adalah 

besarnya laju pertumbuhan jumalah penduduk dimuka bumi ini. Lonjakan 

jumlah penduduk yang berlangsung sngat cepat ini telah memicu peningkatan 

kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan 

lainnya. Meningkatnya kebutuhan ini akan memicu peningkatan jumlah 

limbah baik domestik maupun industri yang dilepaskan ke lingkungan. 

Sehingga pencemaran terhadap ekosistem lingkungan tidak dapat terhidarkan. 

Pencemaran yang selama ini terjadi sangat berdampak buruk bagi kehidupan 

makhluk hidup. Untuk itulah diterbitkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 

tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Badan-

Badan Kabupaten Kampar. Pada Bab III Pasal 34 Ayat 2 tentang tugas sub 
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bidang kerusakan lingkungan dijelaskan beberapa tugas terhadap kerusakan 

lingkungan, diantaranya : 

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; 

Dari uraian tugas diatas dapat kita lihat bahwa peran Badan 

Lingkungan hidup sangat dibutuhkan dalam penanggulangan kerusakan 

lingkungan, terleih lagi mengenai pencemaran lingkungan dan perubahan 

kondisi lingkungan daerah aliran sungai kampar yang terdapat dikecamatan 

tambang, dimana disana terdapat beberapa pertambangan liar atau ilegal yang 

beroperasi tanpa izin, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap daerah 

aliran sungai kampar. 
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Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan komponen lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga bisa 

berarti berubahnya tatanan atau (komposisi) air atau udara oleh kegiatan 

manusia dan proses alam, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai 

tingkat tertentu yang menyebabakan lingkungan tidak dapat brfungsi 

sebagaimana mestinya. 

Ada dua faktor yang dapat menyebabkan perubahan kondisi 

lingkungan yaitu : 

1. Faktor alam 

Yaitu faktor yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain gempa 

bumi, angin puting beliung, gunung meletus, kemarau panjang, banjir, 

tanah longsor kebakaran hutan, dan sebagainya. 

2. Faktor manusia 

Ada beberapa hal kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang 

menyebabkan perubahan lingkungan misalnya menebang hutan 

sembarangan, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, 

membuang sampah semb   arangan, limbah pabrik dan pertambangan. 

Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat ketergantungan 

terhadap lingkungan  sekitarnya, hal inilah yang juga dapat menyebabkan 

manusia serakah sehingga terkadang tidak memperhatikan dampak dari apa 

yang telah meraka lakukan. Ekosistem alam yang  menjadi kebutuhan pokok 
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bagi manusia malah menjadi sumber panyakit karena pencemaran yang terjadi 

sudah meliputi : 

A. Pencemaran udara 

Pencemaran udara menurut peraturan pemerintah RI No. 41/1999 

tentang pengendalian pencemaran udara ialah masuknya atau 

dimasukkannya zat, atau energi, dan/atau komponen lain kedalam udara 

ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebebkan udara ambien tidak dapat memenuhi 

fungsinya. 

Prinsip pencemaran udara adalah apabila didalam udara terdapat 

unsur-unsur pencemar yang dapat memengaruhi keseimbangan udara 

normal dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan mikroba, dan benda-benda lain. 

Ada beberapa akibat dari pencemaran udara terhaddap lingkungan : 

1. Gangguan vasibilitas yang merupakan gangguan pada tanah dan 

air karena adanya endapan partikulat dari pengaruh deposisi 

atmosfer yang dapat memberikan efek, pangasaman pada danau 

dan sungai, mengubah keseimbangan nutrien air pada pesisir 

dan muara sungai, deplesi nutrien tanah. 

2. Adanya ground level ozone yang dapat merusak ekosistem yaitu 

mengganggu kemampuan tanaman untuk berproduksi. 

B. Penceamaran air 
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Tingkat pencemaran air sungai diberbagai daerah di Indonesia 

sanagat tingg pada tahun 2010 terjadi 79 kasus pencemaran lingkungan 

yangmencemari 65 sungai di Indonesia. Asian Development Bank (2008) 

pernah menyebutkan pencemran air di Indonesia menimbulkan kerugian 

Rp45 triliun pertahun, termasuk kerugian dibidang pariwisata. Yang 

merupakan suber terbesar dalam penceran air sungai di Indonesia adalah 

limbag rumah tangga dan industri pertambanagan. 

C. Pencemaran tanah 

Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan 

bahan organik. Menurut peraturan pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 

tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, 

dinyatakan bahwa tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan 

teratas kerak bumi yang terdiri atas bahan mineral dan bahan organik serta 

mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan 

menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Tingkat pencemaran tanah dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Pencemaran ringan  

Pencemaran ringan yaitu pencemaran yang mulai 

menimbkan gangguan pada ekosistem lain,contohnya tanah yang 

tidak dapat lagi ditumbuhi tumbuhan tertentu. 

b. Pencemaran kronis  
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Yaitu pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronois, 

biasanya tanah ini tercemar oleh limbah pabrik yang dapat 

mengakibatkan penyakit. 

c. Pencemaran akut   

Yaitu pencemaran yang mengakibatkan tanah tidak dapat 

lagi dimanfaatkan seperti semula. 

2.3  Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan    

Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan 

pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat dalam menentukan suatu 

kebijakan (policy) dalam menentukan arah pembangunan lingkungan hidup 

dan pemahaman wawasan lingkungan. Dalam mengkaji suatu konsep sosial, 

kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (order) 

yang melatar belakanginya. Suatu konsep, kebijakan, bahkan hukum bisa saja 

menjadi tidak relevan karena berada pada suatu tatanan sosial yang sudah 

berubah.  

Pergeseran sistem penyelenggaraan kepemerintahan dari model 

sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari 

perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep 

pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks pemahaman 

pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah dibicarakan dalam suatu 

pertemuan komunitas internasional di Rio de Janeiro pada tahun 1972, yang 

dikenal dengan nama Rios Summit, masalah kelestarian lingkungan hidup 
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semakin penting dan bersifat global. Masalah Pengawasan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam 

keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen dilibatkan 

diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, 

masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan suatu lembaga 

atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara 

bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan 

hidup. 

Peranan pemerintah terhadap pemahaman dari suatu upaya untuk 

memberikan suatu pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. 

Terdapat berbagai cara yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan 

pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

Sebagian besar mempunyai pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu 

seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, sampah dan sebagainya. 

Namun terdapat juga pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh melalui 

ekonomi dan juga sumber ekologi. Pemahaman terhadap ekosistem sangat 

penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup karena pertimbangan 

sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan 

dalam pengembangan pengethauam lingkungan hidup. 

Lebih lanjut lagi, fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat 

ternyata didominasi materialisme yaitu pandangan terhadap kehidupan yang 

lebih baik ternyata mampu untuk mengubah peradaban manusia yang pada 

akhirnya mengarah pada terciptanya krisis lingkungan hidup. Sebagai contoh 
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terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan konflik sosial di India yang 

disebabkan oleh pembangunan dengan tidak disertai dengan pengaturan 

lingkungan hidup yaitu konflik antara keperluan ekonomi dan tuntutan 

pelestarian lingkungan hidup. Dalam kasus ini, investasi pada tambak udang 

yang dilakukan harus dibayar mahal terhadap perubahan lingkungan hidup 

yang merugikan masyarakat dan negara. 

Perubahan hutan nakau menjadi tambak mengakibatkan krisis 

lingkungan hidup yaitu pencemaran air dan penggaraman air sumur yang 

digunakan sebagai sumber air minum penduduk. Eksploitasi lingkungan hidup 

yang berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan 

hidup seperti yang terjadi di Meksiko. 

Eksploitasi berlebihan terhadap lembah Toluca sebagai sumber air 

untuk pabrik di Meksiko dan Toluca diakhiri dengan pengeringan daerah 

rawa, penurunan arus sungai yang mengakibatkan masalah serius terhadap 

ekologi sosial, serta mempengaruhi ekonomi secara global. Untuk mengurangi 

dampak yan glebih buruk,maka Meksiko diberlakukan Undang-Undang 

Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur pembukaan kawasan baru agar 

kelestarian sumber air dapat terjaga dengan baik. 

Banyak kasus bencana alam yang disebabkan oleh kekurang 

pengetahuan kesadaran dan pemberlakuan Undang-Undang dalam 

Pengawasan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Misalnya adanya tuntutan 

kehilangan budaya, manusia dan harta benda di Marshall Island yang 
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disebabkan oleh pengujian senjata nuklir di Perusahaan Amerika pada tahun 

1940-1950. 

Dari berbagai kasus yang terjadi sampai saat ini bahwa secara empiris 

diperoleh bahwa telah banyak pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di 

berbagai negara di seluruh dunia yang bersumber darukurangnya perhatian 

masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.  Pencemaran lingkungan 

hidup yang dianggap sebagai pencemaran global seperti yang pernah terjadi di 

Brazil pada tahun 2000, telah mengakibatkan masalah lingkungan hidup 

karena tumpahan minyak sebanyak 1,3 juta tom dari perusahaan minyak milik 

pemerintah di pantai Rio deJaniero. 

Dalam usaha mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh 

pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar, maka diperlukan suatu 

peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh komponen negara. Pemberlakuan 

undang- undang mengenai lingkungan hidup yang telah dilakukan di Amerika 

Serikat yang lebih dikenal dengan (United State Enviromental Protection 

Agency) merupakan salah satu usaha dalam pelestarian lingkungan hidup, 

pencemaran air, pencemaran udara dan limbah secara efektif dalam 

pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ditingkat internasional 

telah disetujui pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang 

berlaku dan dipatuhi oleh komponen negara dan masyarakat di seluruh dunia. 

Berbagai undang-undang telah diterbitkan untuk pengawasan dan pengelolaan 
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lingkungan hidup. Beberapa diantaranya adalah undang-undang untuk 

penyelamatan lingkungan laut, untuk pengawasan penggunaan air, untuk 

pengawasan kualitas suara dan lain sebagainya. 

Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup sangat efektif 

dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup suatu negara. Sebagai contoh 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kanada yan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberlakukan Undang-

Undang Lingkungan Hidup yang disebut dengan traditional regulatory 

approach dan pendekatan baru melalui program instrumen ekonomi, program 

pembersihan ekonomi, program pembersihan sukarela dan program 

penghargaan. Pendekatan baru ini ternyata sangat efektif untuk mendorong 

penjagaan, pengawasan dan konservasi lingkungan hidup. 

Sebagai implementasi pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan 

Hidup yang muncul secara global, berbagai permasalahan lingkungan hidup 

telah berhasil dibawa ke pengadilan. Dari berbagai kasus lingkungan hidup 

yang berhasil dibawa di pengadilan, ada yang memihak kepada masyarakat, 

akan tetapi pada umumnya kasus lingkungan hidup yang dibawa ke 

pengadilan tersebut berhasil menuntut pemilik perusahan/pabrik untuk 

melaksanakan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup, sehingga 

aktivitas. Kepentingan lingkungan hidup harus dipikirkan secara global dan 

dalamjangka waktu yang panjang demi kesejahteraan umat manusia, 

walaupun dalam pelaksanaannya berbentuk skala lokal. 
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Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan 

ditafsirkan di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bermaksud agar dapat 

dijalankan secara sistematik, terorganisasi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup berorientasi kepada pola 

undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien. Untuk pengawasan 

lingkungan telah terbentuk suatu lembaga internasional untuk lingkungan 

hidup dan pembangunan yang melibatkan berbagai negara. 

2.4  Kebijakan Publik 

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan 

(wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang 

sudah ditetapkan sesuai siatuasi dan kondisi setempat oleh person pejabat 

yang berwenang. Sedangkan kebijakan publik adalah semacam jawaban 

terhadap suatu masalah karena merupakan upaya pencegahan, mengurangi, 

dan mencegah suatu keburukan, serta menjadi penganjur, inovasi dan pemuka 

terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.  

Anderson (1997) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat 

pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah 

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai 

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 

2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 
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3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan 

pemerintah, jadi buakan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk 

dilakukan; 

4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 

merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah 

tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 

5. Kebijakan publik pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat 

dan memaksa. 

Smith dan Larimer (2009) mengatakan “there is not a fieldof public 

policy studies, there are fields-plural-of public policy studies” (ini bukan 

bidang studi kebijakan publik, ada bidang jamak dari kebijakan publik). 

Berdasarkan persfektif ini, baik konten maupun konteks kebijakan publik itu 

akan selalu dianggap sebagai bersifat plural, dan kartena itu masalah-masalah 

kebijakan (policy problem) pun sebagai sebagai sebuah academic ancuiry 

(permintaan akademik) tidak hanya menjadi minat para ahli dari disiplin ilmu 

yang mempelajari dan mendekatinya secara monodisiplin. Itu pula sebabnya 

sudah sejak lama masalah-masalah kebijakan menjadi arena pergumulan dari 

para ahli dari berbagai macam disiplin ilmu sosial yang sengaja 

mengorientasikan diri pada kebijakan dan mempelajarinya secara interdisiplin. 

Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik itu adalah “the 

actions, objectives, and pronouncements of governments on particular 
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matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the 

explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-

tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai 

masalah-masalah tertentu, langkah-langkang yang yang telah/sedang diambil 

(atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan 

yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak 

terjadi). 

Pakar Inggris, W.I. Jenkins (1978  : 15), merumuskan kebijakan publik 

sebagai berikut : 

“A set of ioterrelatited decicions taken by  a political actor or group of 

actors concerning the selection of goals and the means of achieving them 

within a specified sitution where these decisions should, in principle, be within 

the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling 

beraitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, 

berkenaan dengan tujuan yang telah dipiliha beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya 

masih berada dalam batas-batas kewenangan dari pada aktor tersebut). 

Definisi- definisi mengenai kebijakan publik diatas dapat disimpulkan 

bahwa kebijkan publik itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam membuat kewenangan atau keputusan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan. 
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2.5  Pandangan Islam Terhadap Kerusakan Lingkungan (Ar-Rum : 41) 

Beberapa tahun terakhir banyak sekali kita lihat dan rasakan bahwa 

persoalan yang kerap kali melanda masyarakat dalah persoalan lingkungan. 

Hal ini dapat kita lihat dari rusaknya lingkungan hidup yang menyebabkan 

beberapa bencana alam terjadi. Indonesia merupakan negara yang memiliki 

iklim yang cuklup bagus bagi kehidupan, akan tetapi beberapa tahun 

belekangan di Indonesia selalu terjadi bencana alam yang menyebabkan 

banyak sekali kerugian bagi negara. Mulai dari faktor ekonomi, sosial dan 

polotik. Diantarannya banjir, tanah longsor, asap, gunung meletus, kekeringan 

dan gempa bumi. 

Secara global telah terjadi kerusakan pada fungsi pelindung bumi itu 

sendiri, diantaranya, kerusakan lapisan ozon, efek rumah kaca, pemanasan 

global dan perubahan ekologi. Hal tersebut terjadi akibat perbuatan manusia 

yang tinggal di bumi itu sendiri. Teknologi dan ekonomi yang semakin tinggi 

menyebabkan tingkat keserakahan manusia terhadap ekosistem alam semakin 

meningkat tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi. 

Hal ini sebetulnya telah disampaikan oleh Allah SWT dalam kitab Al-

Quran tentang bagaiman alam ini bisa rusak dan siapa yang menebabkannya, 

didalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang bebunyi: 
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Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar). [Q.S. Ar-Ruum : 41]. 

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi baik 

didarat maupun dilaut, itu adalah karena perbutan manusia. Manusia sebagai 

makhluk yang paling sempurna yang diciptakn oleh Allah SWT seharusnya 

tidak berbuat hal yang dapat mendatangkan azab kepada mereka, karena 

manusia memiliki akal yang dapat digunakan untuk membedakan man yang 

baik dan mana yang buruk. Akan tetapi manusia telah mendustakan ayat – 

ayat Allah, sehingga mereka tidak lagi mengenal baik dan buruk. 

Islam sebagai agama yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist 

sebetulnya telah mempunyai konsep terkait dengan pemeliharaan lingkungan 

hidup. Konsep tersebut berhubungan dengan keimanan seorang manusia 

kepada tuhannaya, sebab dengan menjaga lingkungan hidup maka itu 

merupakan wujud dari syukur dan dengan adanya rasa syukur kepada Allah 

maka itu merupakan salah satu pengapliksaian keimanan seseorang. Dengan 
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demikian telah jelas bahwa merusak lingkungan  merupakan perbuatan yang 

tidak baik dan dilarang oleh agama, sehingga apabila hal tersebut dilakukan 

maka itu termasuk kepada perbuatan yang menimbulakan dosa dan azab dari 

Allah SWT. 

2.6  Tinjauan Terdahulu 

Tinjauan terdahulu adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum ditelliti oleh orang lain. 

Penelitian terdahulu yang  dilakukan oleh Fatmawati mahasiswi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 dengan judul “Peran 

Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti Dalam Pengendalian 

Lumbah Pabrik Sagu di desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyuh”.  

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, kurangnya kesadaran dari 

pihak pabrik untuk mengolah limbah sagu yang mereka hasilkan sehingga 

berdampak kepada kedangkalan air sungai dan pencemaran kualitas air sungai 

tersebut. Hal itu terjadi karena karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat 

kepada pihak badan lingkungan hidup kepulauan meranti atas terajdinya 

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dari pabrik sagu. 

Kemudian pada tahun yang sama penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Abduh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, dengan judul : “Analisis Fungsi Pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Terhadap Limbah Pembuangan Kelapa Sawit Dikabupaten Rokan 
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Hulu”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengawasan badan 

lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah kelapa sawit dirokan hulu 

sudah berjalan namun belum sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan tidak 

terlaksananya pengawasan atau peninjauan kelapangan secara rutin dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Sehingga badan lingkungan hidup rokan hulu 

tidak mengetahui perkembangan pembuangan limbah beberapa pabrik dan 

juga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dilapangan. 

2.7  Defenisi Konsep 

Untuk lebih menjelaskan tentang konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep tersebut: 

A. Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat 

dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan 

dapat mempengaruhi hidupnya 

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup 

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. Secara sederhana lingkungan manusia didefenisikan sebagai sesuatu 

yang berbeda disekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu 

sendiri. 
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B. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan komponen lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga bisa 

berarti berubahnya tatanan atau (komposisi) air atau udara oleh kegiatan 

manusia dan proses alam, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai 

tingkat tertentu yang menyebabakan lingkungan tidak dapat brfungsi 

sebagaimana mestinya. 

2.8  Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan penjelasan mengenai objek penelitian 

yang menjadi permasalahan pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah No 56 Tahun 2012 

Tentang  

Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan-Badan Kabupaten 

Kampar 

Tuga Badan Lingkungan Hidup 

1. Melaksanakan inventarisasi kerusakan lingkungan 

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

3.  Melaksanakan koordiansi dengan instansi terkait 

4. Melaksanakan upaya pencegahan dini terhadap daerah-daerah yang rawan 

kerusakan 

5. Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum 

Analisis Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam 

Penanggulangan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Kampar (Studi Kasus Pada 

Daerah Aliran Sungai Kampar di Kecamatan Tambang) 
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2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu pnelitian yang memberitahukan 

bagaimana pengukuran suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk menganalisis 

dari variabel tersebut. 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep Indikator 

Tugas Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kampar Dalam 

Penanggulanagan Kesrusakan 

Daerah Aliran Sungai Kampar 

Melaksanakan inventarisasi kerusakan 

lingkungan 

Melaksanakan pendataan lahan-lahan 

kritis serta lahan-lahan pasca tambang 

Melaksanakan koordiansi dengan 

instansi terkait 

Melaksanakan upaya pencegahan dini 

terhadap daerah-daerah yang rawan 

kerusakan 

Melaksanakan pembinaan dan 

penegakan hukum 

  

2.10  Teknik Pengukuran 

Untuk menganalisis Peran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kampar Dalam Penanggulangan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Kampar di 

kecamatan tamabang penulis melakukan pengukuran terhadap indikator 

penelitian dengan menggunakan skala likert. 



33 
 

 

Menurut sugiyono (2013 : 107) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyususun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan ataupun pernyataan. 

 


