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tandatangani. 

Lokasi Penelitian ; Kotamadya Surabaya. 

Abstrak 

ProSes pembangunan, jelas merupakan campurtangan 

manusia terhadap hubungan timbal balik antara manusia itu 

sendiri dengan lingkungan hidupnya ; dalam upaya memanfa

atkan sumberdaya alam bagi kepentingan manusia dan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 

Dengan demikian, seyogianyalah jika lingkungan hidup itu 

diartikan sebagai salah satu dimensi pembangunan yang me

nyatu dengan pembangunan itu sendiri. 

Dalam upaya meningkatkan pembangunan untuk memenuhi 

kebutu~an dan kesejahteraan rakyat ternyata dijumpai kea

adaan bahwa pembangunan itu juga membawa dampak positif 

dan dampak negatif. 
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Adapuh dampak positifnya ialah dihasilkannya benda-benda 

untuk kepentingan manusia berupa barang-barang dan jasa• 
melalui proses industrialisasi. 

Sedangkan dampak negatifnya ialah resiko yang merugikan 

berupa terproduksinya limbah/buangan industri dalam ber

bagai bentuk yang juga merupakan parameter pencemar oleh 

karena limbah industri ini masih banyak yang dibuang be

gitu saja ke sungai, laut atau lahan disekitar wilayah 

industri. 

Menurut Undang Undang No. 4/1982 ( UULH ) disebut

kan secara lebih terinci bahwa produk sampingan dari per

kembangan industri adalah : 

pencemaran air tanah, sungai dan laut akibatpembuangan 

limbah industri, pencemaran udara berupa peningkatan ka

dar karbondioksida melalui cerobong asap pabrik dan ken

daraan bermotor dan juga kerusakan lingkungan sebagai aki

bat limbah industri berupa benda benda anorganis yang su

lit dihancurkan dan zat zat kimia yang berbahaya seperti 

pestis ida yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan manu

sia. 

Salah satu upaya yang dapat dikedepankan untuk me

nanggulangi masalah pencemaran lingkungan adalah melalui 

pendayagunaan hukum. 

Dalam hal ini yang diutamakan adalah produk hukum yang 

bersifat nasional,yakni : 
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Undang Vndang No. ~/19B2 tentang Ketentuan Ketentuan POKOK 
;. 

P~ngelolaan LingK~gan Hidup • dan juga produk hukum yang 

tberSifat regional , yakni :. 

SK. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur No.~3 Th.197B ten

tang Pengaturan Standar Kualitas Air Buangan Industri di 

Jawa Timur. 

Di samping produk produk hukum lainnya yang juga masih di

berlakukan dan ada kaitannya dengan masalah pencemaran 

lingkungan. 

Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan bahwa : Hukum yang didayagunakan sebagai sara

na pencegahan pencemaran lingkungan ternyata belum dapat 

diterapkan secara maksimal justru dikarenakan oleh kurang

nya peraturan pelaksanaan yang menyangkut masalah pengen

dalian pencemaran lingkungan, terutama yang bersifat nasi

onal. 

Oleh karena itu, perlu diupayakan tindakan yang lebih te

gas khususnya oleh aparat pemerintah daerah ( : law enfor

cement ) terhadap industri / pabrik yang nyata-nyata meng

hasilkan limbah dengan kategori B3 ( Barang Beracun dan 

Berbahaya ) dan tidak mau mentaati/melaksanakan ketentuan 

yang tercantum dalam SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur 

No. ~3/l97B. 

Salah satu hal yang harus diperhatikan ialah belum 

adanya ketentuan atau peraturan pelaksanaan mengenai pida

na yang diancamkan dalam UULH No.4/l9B2, sehingga Undang 

Undang tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya. 
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