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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dimaknai usaha bersama antara rakyat dan negara

untuk bersama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. oleh

karena itulah konsepsi mengenai pembangunan nasional itu sendiri, yang

merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah

hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri.

Sayangnya, saat ini, pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha

pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni

kesejahteraan rakyatnya.1

Lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks

dan dilematis. Di satu sisi keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan, ekonomi

yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan

dampak negative bagi lingkungan. Dari perspektif lingkungan keberhasilan

pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan

tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana

pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber sumber

1 Yessi anggraeni, “perbandingan perencanaan pembangunan nasional sebelum dan sesudah
amandemen Undang Undang Dasar 1945, Fiat justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No 1 januari-
maret2015, hlm.88.
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(resources) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis.

Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman.

dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap

keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga mengancam eksistensi manusia,2

keberhasilan pembangunan kerap kali dibanggakan tetapi selalu menyisakan sisa

sisa negatif seperti lingkungan hidup yang akhirnya terganggu, pembangunan baik

apabila tidak menganggu sistem tatanan yang lain seperti tata ruang atau lingkungan

hidup.diharapkan jika pembangunan berhasil dan lingkungan hidup tidak terganggu

kualitasnya.

Tetapi masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri,

masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat

sampingan yang menggunakan banyak energi. Teknologi maju yang boros energi

pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan kegiatan

ekonomi lainnya, masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada

keterbelakangan pembangunan. apabila negara industri mempunyai pandangan

yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan.

Dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan

pertumbuhan nol (zero growh) bagi Indonesia justru untuk mengatasi

lingkungandiperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan

2 Sriyanto, kondisi lingkungan hidup dijawa tengah dan  prospek pembangunan kedepan volume 4, 2
juli 2007,hlm.1.
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nasional3. Artinya konsep pembangunan di Indonesia tidak boleh hanya melihat

dari keuntungan ekonomis tetapi juga melihat prinsip prinsip ekologi, agar

pembangunan di negara indonesia selalu melakukan pemeliharaan lingkungan

hidup supaya mengakibatkan penaikan dan berimbangnya mutu lingkungan hidup.

Pembangunan disegala bidang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat

maupun daerah di bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, kebijakan yang di

keluarkan merupakan sebuah upaya pelaksanaan dari amanat konstitusi Undang

Undang Dasar Tahun 1945 yang sejak awal diadakan sebagai panduan dasar dalam

dimensi nomatif dan/atau yuridis oleh Negara Republik Indonesia. Artinya

pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan pelaksanaan dari

amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun

pemerintah daerah didasarkan atas arahan norma-norma atau kaidah-kaidah yang

terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia, istilah pembangunan berkelanjutan

muncul pada awal 1970-an yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam

menyelesaikan persoalan polusi akibat pembangunan industri yang dilakukan. Atas

dasar itulah Konferensi Stockholm diselenggarakan pada tahun 1972 diikuti dengan

pembentukan The First Governing Council di Nairobi. Konferensi yang dibentuk

bertujuan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan fisik global baik yang terjadi

di negara maju maupun negara berkembang. Pembangunan berkelanjutan

3 Silalahi Daud, Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia, Bandung,
Alumni, 2001, hlm.18.
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(Sustainable Development) merupakan pembangunan yang dibutuhkan sekarang

untuk kepentingan generasi generasi mendatang.4

Lingkungan hidup yang bersih adalah bagian dari pembangunan nasional,

kebutuhan masyarakat dewasa kini di samping pembangunan yang bernafas industri

terus di lakukan kebutuhan lingkungan hidup yang bersih adalah prioritas yang harus

didahulukan. karena lingkungan hidup yang bersih akan menunjang segala aspek

kehidupan seperti kebutuhan air yang bersih yang kian hari susah untuk di dapatkan

karena maraknya kasus pencemaran limbah pabrik, kualitas lingkungan hidup yang

semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan mahkluk

hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang sungguh

sungguh dan konsisten oleh semua elemen baik masyarakat atau pemerintah.

Dalam menghadapi kondisi lingkungan hidup yang setiap hari semakin rusak

karena pencemaran limbah pabrik yang senyatanya dan seharusnya tersebut, Undang

Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya

dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini,5oleh karena itu

Lingkungan hidup yang terdiri dari unsur biologi, fisik, kimia dan sosial yang dalam

interaksinya membentuk keseimbangan dan dalam ilmu ekologi disebut ekosistem,

Secara falsafi interaksi unsur lingkungan bersifat immanen (satu kesatuan) bukan

4 Mira Rosana, “kebijakan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan indonesia” volume 3, 2 juli
2017,hlm.1.
5 Erwin Muhamad, hukum lingkungan Rafika Aditama,Bandung , 2015,hlm.15.
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bersifat transcendent (terpisah) untuk menjaga keseimbangan interaksi unsur

lingkungan.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau

Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti

pembangunan wilayah industri seperti di kawasan kota Bekasi atau tempat tertentu.

Selain itu beberapa terobosan sudah dilakukan salah satu caranya dengan

diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses

pelaksanaan pengelempokan industri pabrik di suatu tempat dan memikirkan dampak

terhadap lingkungan, beberapa yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas jika tidak

terkelompoknya pabrik industri tersebut harus dianalisis, sejak awal perencanaannya

sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif

dapat disiapkan sedemikian mungkin, karena memang sudah sewajarnya pabrik

industri berdiri secara kelompok disuatu daerah agar lebih mudah di awasi

aktifitasnya

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti

tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara saja, tanggung jawab

pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap

kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan

lingkungan Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka dibutuhkan adanya

sebuah penegakan hukum, oleh karena itu hukum adalah sarana yang didalamnya

terkandung nilai nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan

sosial dan sebagainya.
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Sehingga adanya sebuah penegakan hukum  merupakan kegiatan menyerasikan

hubungan nilai nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang

mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir untuk mengimplementasikan sebuah peraturan selain itu penegakan

hukum lingkungan adalah suatu tindakan atau proses paksaan untuk mentaati hukum

yang didasarkan kepada ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

persyaratan lingkungan. Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang

pengelolaan limbah sebagai upaya menerapkan hukum positif, hukum hadir bukan

sekedar menjadi tatanan paksa tetapi juga sebagai tatanan normative yang dengannya

pengenaan sanksi sanksi dan juga untuk menjaga kepentingan dan keinginan setiap

manusia jika tidak keluar dari batasan batasan yang sudah diatur.

Apabila keluar dari tatanan hukum yang sudah berlaku didalam masyarakat

tertentu maka sanksilah yang akan menunggunya, salah satu prinsip penting di negara

hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum

(equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sejalan dengan aline ke 4

(empat)  Undang Undang Dasar tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum yang

menganut sistem yang di idealkan oleh Baron the Montesqiue adalah bahwa ketiga

fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing masing.

Dalam 3 (tiga) organ negara, satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi

(functie) dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing masing dalam arti mutlak,
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jika tidak demikian maka kebebasan akan terancam.6 Organ itu merupakan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif. Selain indonesia sebagai negara hukum dimana daerah

berhak mengelola sebaik baiknya daerah tersebut dan mengatur mengurusi daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan penegasan tersebut menjadi dasar

hukum untuk Pemerintah agar dapat menjalani kegiatan pemerintahan termasuk

membuat peraturan yang dilahirkan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati. Selain itu

pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

Di samping itu melalui otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

daerah. Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan demografi yang strategis tiap daerah

yang dimiliki selain itu juga dapat mengembangkan potensi unggul serta kekhasan

daerah tersebut, dalam penyelenggaraann kewenangan pemerintah urusan pemerintah

daerah telah diatur secara jelas oleh Pasal 12 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang  tugas pilihan  Pemerintah Daerah yang menyatakan sebagai

berikut :

a. “tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6 Asshiddiqie jimly. Perkembangan & konosolidasi lembaga negara” sinar grafika,Jakarta,2010 ,hlm
31.



8

i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah”.

Dalam isi pasal tersebut tentang tugas pilihan dalam urusan pemerintahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus di selenggarakan oleh

daerah setempat salah satunya adalah lingkungan hidup, semua pelayanan dasar

yang sifatnya begitu penting, lingkungan hidup yang langsung berdampingan

dengan mahluk hidup baik individu yang bisa disebut dengan (mikrokosmos) atau

masyarakat,tumbuhan dan hewan harus selalu di perhatikan.

Jika melihat secara komprehensif ada keterkaitan antara jumlah penduduk dan

penurunan kualitas lingkungan hidup akhir akhir ini di daerah Bekasi. Penurunan

kualitas lingkungan hidup oleh manusia terdiri atas faktor yaitu eksploitasi alam

secara berlebihan, jumlah sumberdaya alam yang dipergunakan oleh setiap manusia,

dan dampak lingkungan dari sumberdaya alam yang sudah dipergunakan. Jumlah

penduduk yang meningkat di daerah Bekasi dan bermukim di kawasan industri

seperti MM2100, Deltamas dan Bantar Gebang Bekasi akan mempengaruhi perilaku

seseorang.

Perilaku manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, salah satu hubungan

antara penurunan kualitas lingkungan hidup dan manusia yaitu sebagian besar

penurunan kualitas lingkungan hidup hasil dari tindakan atau perilaku manusia seperti

mengeksploitasi alam secara berlebihan atau akibat dari operasi industri yang tidak

sesuai dengan indicator yang sudah ditetapkan. Kepribadian manusia itu sendiri dan
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situasi/keadaan lingkungan sekitar akan mempengaruhi perilaku lingkungan

seseorang. Perilaku manusia dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada

lingkungan hidup.

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari penyelengaraan

pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah sangat ditentukan oleh banyak

faktor, diantaranya  ketepatan dan kecepatan arah kebijakan daerah yang disusun

berdasarkan perencanaan pembangunan daerah serta kesesuaian pelaksanaan

kebijakan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penyusunan dan penetapan perencanaan  pembangunan daerah

akan menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat.

Baik dampak positif maupun negatif, pembangunan daerah yang bertumpu

kepada sektor industri memang sangat menguntungkan tetapi dampak dari hasil

industri juga cukup berbahaya seperti limbah cair atau limbah B3, maka dari itu

pemerintah membuat aturan seketat mungkin jika industri ingin beroprasi, termasuk

adanya UPL,UKL,AMDAL ataupun SPAL tetapi secara realita banyak industri yang

tidak menyelesaikan administrasi tersebut permasalahan lingkungan hidup didaerah

kota Bekasi menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan.

Hampir 10 (sepuluh) tahun terakhir banyak pencemaran limbah cair di kali

Bekasi limbah cair yang ada di kali Bekasi menjadi perbincangan warga kota

Bekasi, pencemaran lingkungan hidup di Bekasi terjadi karena banyaknya industri
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yang melakukan pembuangan limbah tanpa diolah melalui sistem instalasi

pengelolaan limbah dan biasanya langsung dibuang ke kali Bekasi atau menimbun

limbah cair di dalam tanah, hampir rata rata industri yang beroperasi di Kota Bekasi

belum mempunyai izin yang lengkap tetapi sudah beroperasi, akhirnya Pemerintah

Kota Bekasi menerbitkan peraturan daerah dengan harapan permasalahan

lingkungan hidup bisa sedikit terselesaikan.

Pada kenyataannya kondisi ideal kehidupan mayarakat Bekasi yang di cita

citakan jauh dari harapan yaitu lingkungan yang bersih, jika mengkaji dari sisi

historis Pemerintah kota Bekasi yang berdiri atas pesatnya pertumbuhan yang

berada di daerah Kota Bekasi. Kota Bekasi mulai memisahkan diri dari kabupaten

Bekasi pada tanggal 10( sepuluh) Maret 1997 dan resmi menyandang kota madya

sebelumnya kota Bekasi berasal dari kecamatan, lalu menjadi kota administratif

pada tahun 1982 dibawah Kabupaten Bekasi, sampai kini pertumbuhan kota Bekasi

lebih menonjol kepada sektor properti khususnya perumahan namun demikian

kegiatannya di dominasi oleh industri.

Ada banyak industri yang bergerak di sektor pengelolaan tekstil serta

pembuatan logam dan mesin sisanya industri yang bergerak di sektor lainnya. 10

(sepuluh) tahun terakhir Kota Bekasi di permasalahkan dengan adanya limbah

pabrik yang dihasilkan oleh industri pabrik, pemerintah daerah kota Bekasi

berupaya untuk menyelesaikan masalah lingkungan.
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Dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Izin

Pembuangan Limbah air domestik. Dalam isi Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

(1)”Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara
domestikatis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek
fisik dan nonfisik”.

(2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik
operasional”.

(3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran
masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan”.

Selain izin yang sudah diperoleh oleh para pelaku industri melengkapi SPAL

adalah sebuah kebutuhan ditambah tidak membuang limbah cair ke dalam tanah dan

melaksanakan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran lingkungan adalah

hal yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku industri, disini izin yang dimaksud

adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan

daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, peraturan yang

tertulis dalam perda sudah memenuhi standar yang harus dilengkapi oleh pengusaha

Terkhusus yang usahanya bersinggungan dengan lingkungan hidup tetapi

dalam implementasinya jauh dari apa yang di harapkan, dari data yang peneliti catat

melalui website lingkungan hidup Kota Bekasi dihitung dari tahun 2017 sampai

2019 kasus yang masuk ke dinas lingkungan hidup Bekasi kota hampir 10 (sepuluh)

kasus, Kasus terakhir yang mencuat kepermukaan, tercemarnya kali Bekasi oleh

limbah pabrik yang dibuang secara langsung tanpa adanya pengelolaan terlebih

dahulu, tempat pembuangan tersebut selalu di daerah perkalian contohnya di kali

Bekasi, padahal yang menjadi sumber air baku untuk di suplai kepada puluhan ribu
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rumah tangga yaitu air kali Bekasi menarik untuk dikaji Peraturan Daerah Kota

Bekasi No 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan air Limbah Domestik di karenakan

pencemaran limbah pabrik yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah cair dan

instalasi pengelolaan air limbah lewat aspek pelaksaaan kebijakan publik.

B.   Identifikasi Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Bekasi yang tidak mempunyai izin

instalasi pembuangan air limbah?

2) Bagaimana kendala yang di hadapi oleh pemerintah Bekasi dalam mengatasi

perusahaan industri yang tidak mempunyai izin instalasi pengelolaan air

limbah domestik?

3) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Bekasi dalam  menanggulangi

pencemaran limbah cair domestik ?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut,yaitu :

1) Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah No 5 tahun 2018 tentang

pengelolaan air limbah domestik di Bekasi

2) Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam mengatasi perusahaan yang

tidak memakai sistem pengelolaan air limbah dometik

3) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Bekasi dalam menanggulangi

pencemaran limbah cair domestik
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D. Kegunaan Penelitian

1  Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha

pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya ilmu hukum Tata

Negara pada khususnya.

2  Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat menjadi suatu bahan untuk

meningkatkan kualitas serta kinerja pemerintah yang ada didaerah, khususnya

untuk wilayah pemerintah Kota Bekasi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan sebagai

berikut :“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menyatakan bahwa segala

sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hukum

jika mengkaji kembali secara mendalam berdasarkan penjelasan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan saja

(machtsstaat).7 Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin

keadilan kepada warga negaranya, peraturan hukum hanya ada jika hukum itu

7 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm.
34.



14

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.8 Oleh karena

itu, untuk menciptakan keadilan di dalam negara, maka negara membutuhkan hukum

dan hukum pun memerlukan negara untuk dijalankan dan ditegakkan.9

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam

penyelenggaraan suatu negara, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang

lazim disebut Undang Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Kerajaan Inggris

biasa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki satu naskah Undang

Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, di samping karena adanya negara yang

dikenal sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis dalam

arti yang luas, oleh karena itu Undang Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis

beserta nilai nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi

ketatanegaraan dalam  praktik penyelenggaraan negara sehari hari, termasuk ke dalam

pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusional) suatu negara.10

Undang Undang Dasar juga menjelaskan tentang Pemerintah Daerah, hal ini

sesuai Pasal 18 Ayat (6)  menyatakan sebagai berikut :

“Pemerintah Daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pemerintah Daerah seluas luasnya menggali potensi dan kekhasan daerahnya

untuk memajukan daerahnya ditambah, otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat

8 Moh Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi
Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1983, hlm.153.
9 Sudargo Gutama, Pengertian Negara Hukum,  Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm .23.
10 Jimly Asshidiqie konstitusi dan kontitualisme di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta, 2017, hlm. 29.



15

dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaanya memberikan dampak baik

yang cukup positif bagi daerah, maupun yang mungkin akan menyulitkan daerah

bahkan Pemerintah Pusat, sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang

sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berkaitan

dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ini kemudian

menimbulkan tanggapan yang beragam dari Pemerintah maupun masyarakat.11

Sejak otonomi daerah diberlakukan kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah

sangatlah leluasa meskipun sebenarnya masih ada batasan batasan beberapa kebijakan

yang terbagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kebijakan publik di

Indonesia dewasa kini selalu bertumpu kepada teori utilitarian dimana teori utilitarian

menghasilkan kebijakan, kesenangan harus lebih banyak daripada kesedihan, tujuan

akhir dari perundang undangan adalah untuk melayani kebahagiaan, di samping itu

juga yang paling besar dari sejumlah terbesar ini berakar sangat kuat pada keyakinan

Bentham dan dengan demikian sangat menentang setiap teori yang mengajarkan hak

asasi yang tidak dapat diganggu gugat.12sebagai konsekuensi negara kesatuann

Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah daerah, yang terdiri

atas daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, daerah daerah ini saling

berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Sekali pun demikian, daerah daerah

11 Sakinah Nadir, otonomi daerah dan desentralisasi desa volume 1 No 1, 2013, hlm. 6.
12 Sacipto raharjo “ilmu hukum” PT Citra Aditya Bakti, hlm. 277.
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tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahnya sesuai dengan

aspirasi masyarakat setempat.13

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa

pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip

desentralisasi.14 Desentralisasi bisa disebut juga sebagai penugasan (assignment),

pelimpahan (transfer) atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik. administratif

dan keuangan pada tingkatan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam Pasal 12

Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dijelaskan sebagai berikut :

a. “tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;

13 Rosidin Utang, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Daerah. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.
45.
14 Bhenyamin Hoessein, “Kebijakan Desentralisasi”,Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02
Maret,2002, hlm. 3.
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q. perpustakaan; dan
r. kearsipan”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah tanggung

jawab Pemerintah Daerah maka dari itu Pemerintah kota Bekasi berupaya

menemukan jalan keluar dengan cara membuat Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Domestik, dalam Pasal 1

dijelaskan sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
.
Lebih jauh daripada itu jika tidak mempunya izin akan dicabut operasi

perusahannya dan di non aktifkan untuk sementara setelah mempunyai izin

pembuangan limbah cair bisa beroperasi kembali. Lingkungan hidup adalah bagian

dari kehidupan yang menunjang kehidupan dan sekaligus adalah kehidupan itu

sendiri, maka dari itu penting untuk selalu peduli kepada lingkungan hidup yang

bersih jauh dari limbah cair yang menggenangi kali Bekasi padahal untuk kadar air

yang beredar di kali Bekasi atau di seluruh Indonesia mempunya ambang batas

dijelaskan lebih eksplisit dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun

2018 tentang Pengelolaan Limbah Domestik sebagai berikut :

“Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara
domestikatis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek
fisik dan nonfisik”.



18

Selain itu juga Kementrian Lingkungan hidup juga membuat Peraturan untuk

menjelaskan kadar air yang boleh berada di lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (3)

Peraturan Menteri Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

dijelaskan bahwa sebagai berikut :

“Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar pencemar dan atau
jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang
akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau
kegiatan”.

Dalam pasal itu menyebutkan bahwa limbah cair tidak semata mata langsung

dibuang ke kali Bekasi dikarenakan karna dapat merusak kali tersebut ditambah kali

Bekasi mempunya ambang batas sebagai penunjang perusahaan daerah air minum

untuk warga di kota Bekasi selain itu memang sudah seharusnya lingkungan hidup

termasuk kali di lindungi dari limbah cair, termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup menyatakan  sebagai berikut :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain”.

Secara eksplisit peraturan ini juga melarang pembuangan limbah ke lingkungan

di sekitar supaya tidak mencemarkan lingkungan hidup yang ada di sekitar, dalam

Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan

Perlindungan Lingkungan Hidup  menjelaskan sebagai berikut :
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“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan”.

Selain memperhatikan lingkungan hidup sekitar untuk diwariskan kegenerasi

selanjutnya hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian dari alam

semesta ini. Segala sesuatu di alam semesta ini akan mendapat nilai apabila sejauh

mana  menunjang demi kepentingan manusia, beberapa teori ada pada ke status moral

lingkungan hidup yang akhirnya diakui bukan hanya menjadi penunjang manusia saja

seperti teori antroposentrisme bahwa teori antroprosentrisme  pada dasarnya manusia

dan lingkungan sebagai makhluk hidup yang saling berkaitan haruslah saling

mnguntungkan tidak saling merusak satu sama lain. Lingkungan yang memandang

manusia sebagai sistem pusat di alam semesta, manusia dan kepentingannya dianggap

yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan penentu kebijakan yang

diambil dalam kaitan baik dengan alam baik secara langsung atau secara tidak

langsung karena nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya.15

Kota Bekasi adalah kawasan industri terbesar di Indonesia, industri sendiri ada

sebagai pertimbangan untuk mendongkrak ekonomi di Indonesia di dukung oleh

sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai motor utama penggerak industri

di Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang No 3 tahun 2014 tentang

Perindustrian  menyatakan sebagai berikut :

“Industri adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang

15 Alfian Hendrianto, Teori Teori Lingkungan Hidup diakses melalui <https//www.Dinas.Lingkungan>
Hidup.slemankab>.go.id diakses pada tanggal 10 November 2019 Pukul 20:00.
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yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa
industri”.

Menurut pendekatan teori industri, industrialisasi dianggap sebagai proses

pertumbuhan ekonomi dalam wujud akselerasi investasi dan tabungan. Jika tingkat

tabungan cukup tinggi, maka kemampuan sebuah negara untuk mengadakan investasi

juga meningkat sehingga target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

lebih mungkin digapai secara cepat. sebaliknya, jika tingkat tabungan yang dihimpun

tidak memadai untuk mengejar target investasi yang dibutuhkan, maka sudah barang

tentu pertumbuhan ekonomi tidak tercapai sekaligus meniadakan penyerapan tenaga

kerja.16

Selain menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia, Bekasi juga pernah

mengajukan menjadi kawasan ekonomi khusus pada taun 2017, selain akses mudah

untuk berpergian ke ibu kota banyak fasilitas umum juga diliat memadai untuk

mempermudah masyarakat di jawa barat khususnya di Bekasi dalam Pasal 3 Ayat (1)

Undang Undang No 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi indusri  menjelaskan

sebagai berikut :

(1) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona:

a. “pengolahan ekspor;
b. logistik;
c. industri;
d. pengembangan teknologi;
e. pariwisata;
f. energi; dan/atau
g. ekonomi lain”.

16 Yustika dan Ahmad Erani, Industrialisasi Pinggiran, Pustaka PelajarYogyakarta, 2000, hlm.2.
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Jika kriteria kawasan ekonomi seperti yang disebutkan oleh pasal tersebut maka

Bekasi sudah termasuk yang bisa mengajukan kawasan ekonomi khusus, sebelum

melangkah lebih jauh untuk menjadi kota yang berkawasan ekonomi khusus ada

baiknya Bekasi juga membereskan permasalahan limbah cair yang di cemarkan oleh

perusahaan industri.

Bagi masyaraat kota Bekasi konsep kebijakan top down sangat lah di rasa

cocok karena segala kebijakan baik pelaksanaannya sampai pembuatan aturan sudah

di urus oleh Pemerintah Daerah, masyarakat hanya tinggal mengawasi dan

memberikan laporan jika masih banyak perusahaan yang membuang limbah cair

langsung ke kali Bekasi.

F. Langkah Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan

peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.17 yaitu

tentang pengelolaan limbah cair melalui sistem pengelolaan air limbah yang

dihubungkan dengan Undang Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah No 5 tahun 2018 tentang

Pengelolaan air Limbah domestik.

17 Ronny Hanitijo Soemiro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2009, hlm.97.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan arah berpikir yang diadopsi oleh peneliti

tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini

adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris  yaitu suatu

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-

fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul,

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada

penyelesaian masalah.18 Disini penulis mengkaji permasalahan tentang

pengelolaan limbah cair domestik melalui sistem pengelolaan limbah cair melalui

pisau analisis Undang-Undang lain yang terkait serta sumber-sumber lainnya.

3. Sumber dan jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian

adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh

secara langsung dan dari bahan pustaka.19 Data yang diperoleh langsung

masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian,

sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data

18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 2005, Jakarta, hlm. 12
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sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa

yang akan dilakukan.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari

masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini

berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam

keadaan siap terbuat (Ready Mode) bahan data sekunder tersebut sebagai

berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara

mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan

yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini

peraturan perundang-undangan yang digunakan  diantaranya sebagai

berikut :

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.,

(2) Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No 68 tahun 2016 tentang Baku

Mutu Air.,

(3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.,

(4) Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.,



24

(5) Undang Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus.,

(6) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah.,

(7) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan air

Limbah domestik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku

ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil perumusan antara lain

perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan

dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai

pencemaran limbah cair domestik di kali Bekasi.

c) Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bvahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain

kamus hukum, artikel hukum, jurnal, Koran, majalah dan website resmi

dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu

mengenai pencemaran limbah cair domestik di kali Bekasi.

b. Jenis Data

Dalam hal ini digunakan jenis data kualitatif. Dimana kualitatif

adalah data deskriptif berupa kata kata tertulis atau ucapan objek yang
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sedang diamati yang di peroleh dari fenomena dan gejala sosial di

masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer sumber

hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis

meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,

pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan

erat dengan pokok permasalahan,20 penulis melakukan penelitian

terhadap dokumen Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan

Perusahaan pencemar Limbah Pabrik.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis

dengan cara :

1) Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan

pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.21 Dalam hal ini,

penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota.

Bekasi dan memperoleh data yang valid terhadap permasalahan

20 Ibid, hlm. 98
21 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.
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yang di teliti oleh penulis.

2) Wawancara

Wawancara Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan

secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar

pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara)

sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa

menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang

bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh

responden dari warga di sekitar kali Bekasi yang merasakan

dampak dari Limbah cair Domestik

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya

diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang

penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode Kualitatif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada

usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi. Pada penelitian ini data

yang dihasilkan adalah berupa tabel yang menunjukan 10( sepuluh) kasus

pencemaran limbah pabrik oleh Perusahaan.

6. Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana

penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan

penelitian di kantor Dinas lingkungan hidup Kota Bekasi dan beberapa

Situs Informasi yang meliputi sebagai berikut :

a. Lokasi Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Gunung

Djati Bandung.,

2) Perpustakaan Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution

No. 105, Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung.

b. Lokasi Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi (Jl. Jendral Ahmad Yani No

1 –RT.001/RW.005, Marga Jaya Kec Bekasi Selatan., Kota Bekasi

Jawa Barat 17144 )


