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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Tentang Limbah Daerah No 63 

Tahun 2013 Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat. Oleh karenanya, berkaitan dengan 

pengelolaan limbah b3 PT. Tjiwi Kimia, studi ini mendeskripsikan hal-hal yang 

menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan limbah b3 PT. Tjiwi Kimia Tbk. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh 

dari wawancara dan studi dokumentasi. Hal ini sesuai dengan konseptualisasi politik 

lingkungan 

Data dari hasil yang diperoleh bahwa menjelaskan pengelolaan limbah b3 pabrik PT. 

Tjiwi Kimia tbk memberikan dampak bagi lingkungan hidup serta menjelaskan 

bagaimana pengelolaan limbah b3 itu sendiri.  

Limbah b3 dari pabrik PT. Tjiwi Kimia diharapkan tidak memberikan dampak yang buruk 

bagi kelangsungan kehidupan di sekitar pabrik PT. Tjiwi Kimia Tbk. 
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ABSTRACT 

This study examines the Implementation of Regulation on Regional Waste No. 63 of 

2013 on Environment and Society. Therefore, related to the management of b3 waste 

PT. Tjiwi Kimia, this study describes the things that explain how b3 waste management 

PT. Tjiwi Kimia Tbk. 

This research uses descriptive method with qualitative data. Data obtained from 
interviews and documentation study. This is consistent with the conceptualization of 
environmental politics 

Data from the results obtained that describes the waste management plant b3 PT. Tjiwi 
Kimia Tbk impact on the environment as well as explaining how the waste management 
b3 itself. 
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B3 waste from the factory PT. Tjiwi Kimia not expected to have a negative effect for the 
survival of life around the factory PT. Tjiwi Kimia Tbk. 
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PENDAHULUAN 

Lingkungan hidup adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa bagi kaumnya, dan sangat tidak ternilai maka diperlukan suatu penjagaan agar 

lingkungan tetap terjaga. Lingkungan menjadi sumber penghidupan bagi manusia, 

manusia dapat memanfaatkan segala potensi yang ada guna meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

Usaha peningkatan kualitas hidup manusia sangat terasa sejak revolusi industri 

yang melanda eropa pada pertengahan abad ke 19, kemudian menyebar ke Amerika. 

Pada saat itu manusia berlomba untuk menciptakan mesin-mesin baru untuk 

menghasilkan produk-produk baru yang diharapkan dapat segera dinikmati dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. Perlombaan tersebut juga melanda bidang pertanian dan 

perkebunan melalui pembukaan lahan-lahan pertanian dan perkebunan baru di kawasan 

Amerika, Asia, Australia, dan juga Afrika. 

Di era globalisasi saat ini, negara-negara di berbagai belahan dunia berlomba-

lomba untuk meningkatkan seluruh sektor yang terdapat di negara tersebut untuk 

memajukan negaranya, tidak terkecuali dalam sektor industri. Saat ini sektor 

perindustrian di seluruh dunia sangat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya perkembangan teknologi dalam bidang perindustrian yang semakin lama 

semakin canggih. Begitupun juga dengan Negara Indonesia.  

 

 



Peran negara terhadap industri dilahirkan dengan adanya UU. No 5 Tahun 1984 

tentang perindustriaan. Sehingga negara dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap 

proses perindustrian yang ada. Industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, terkmasuk kegiatan 

rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Manfaat Penulisan  

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu politik. 

Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian bagi pihak-pihak terkait 

Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi 

yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun 

teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. 

Konseptualisasi 

Politik dan lingkungan dimanapun juga selalu berhubungan erat satu sama lain. Ekologi 

selalu berkaitan dengan ekonomi politik sehingga keduanya tidak bisa dipaksakan untuk 

dipisah sebab juga menyangkut kaitannya dengan social politik didalamnya.  

 

 

 



Pengaruh dari peraturan perundang-undang tentang pengelolaan limbah b3 dengan 

yang terjadi pada pabrik PT. Tjiwi Kimia. 

Pengelolaan limbah b3 yang dilakukan oleh Pabrik kertas PT. Tjiwi Kimia saat ini 

membuat warga sekitar pabrik merasa geram dengan aktifitas pengelolaan limbahnya 

sebab PT. Tjiwi Kimia melakukan pembuangan limbah yang tidak semestinya hal itu 

dapat membuat pencemaran bagi lingkungan hidup yang ada di sekitar pabrik. 

Bagaimana pengaruh yang terjadi dalam pengelolaan limbah b3 PT. Tjiwi Kimia bagi 

masyarakat sekitar. 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua ini, dampak yang terjadi dalam 

pengelolaan limbah  b3 PT. Tjiwi Kimia. Penulis akan menjawab data yang diperoleh di 

lapangan.limbah b3 cukup memiliki banyak aspek negatif. 

Limbah b3 cukup banyak dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas apabila 

limbah b3 tidak dikelola dengan baik oleh pabrik, sebab hal itu kan mempengaruhi taraf 

hidup masyarakat disekitaran pabrik karena kandungan yang sangat tidak baik bagi 

lingkungan hidup. 

Kasus-kasus negatif itulah yang harus diminimalisir oleh perusahaan tersebut agar 

tidak merugikan perusahaan apalagi kerugian yang melibatkan kehidupan orang banyak, 

perusahaan-perusahaan saat ini harus bisa mengawasi pengelolaan limbah b3-nya agar 

tidak berbenturan atau melnggar peraturan undang-undang yang berlaku. Sebab limbah 

b3 sangatlah tidak adanya manfaat bila mencemari lingkungan sekitar pabrik. 

Pemerintah tidak menutup mata terhadap kasus-kasus seperti ini karena apabila adanya 

pembiaran akan merugikan masyarakat, banyaknya perusahaan-perusahaan yang 



bergerak di bidang seperti ini otomatis pengawasan dari pemerintah juga semakin ketat 

juga tidak hanya pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat.  

Pengelolaan limbah b3 yang baik akan memberikan dampak positif bagi 

kelangsungan lingkungan hidup sebab akan mengurangi polusi atau pencemaran 

lingkungan karena dewasa ini masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan 

pengelolaan limbah b3-nya hal itu membuat adanya kasus pencemaran lingkungan dari 

perusahaan-perusahaan sehingga banyak masyarakat yang dirugikan karena kejadian ini, 

dan menambah penyakit akibat dari pencemaran lingkungan tersebut. 

Pengelolaan limbah b3 harus dapat memberikan kenyamaan bagi masyarakat 

sekitar pabrik agar lingkungan hidup di sekitar pabrik tidak tercemar oleh adanya 

limbah, dan perusahaan juga dapat menempatkan pengelolaan limbah b3-nya ditempat 

yang aman agar tidak juga mengganggu aktifitas pekerjaan pabrik. Perusahaan juga 

harus terlibat aktif dalam pelestarian kehidupan di sekitar  pabrik dengan cara 

pemberian CSR atau bantuan lain hal ini dilakukan agar tidak terjadinya suatu kejadian-

kejadian yang tidak diinginkan serta menjaga sinergitas antara perusahaan, pemerintah, 

masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat sebab perlu adanya hal-hal seperti ini untuk 

menciptakan suatu kelangsungan bermasyarakat yang baik.  

Kesimpulan 

Bahwa sampai saat ini masih banyak industri belum menjalankan peraturan no 63 

tahun 2013 tentang lingkungan dan masyarakat, yang dimana pabrik kertas PT. Tjiwi 

Kimia masih saja membuang limbahnya di aliran sungai ataupun daerah bekas 

pertambangan hal ini salah satu sumber dari pencemaran lingkungan hidup, padahal 

lingkungan hidup telah menjadi salah satu hal yang dilindungi oleh pemerintah pusat 



maupun pemerintah daerah. Pabrik Kertas PT.Tjiwi Kimia belum dapat memenuhi 

standart dari pembuangan limbah yang telah ditetapkan sehingga kerusakan sungai atau 

lingkungan hidup sekitar pabrik menjadi buruk. 

Disatu sisi lain Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia telah melakukan beberapa rehabilitasi mulai 

dari perbaikan sungai yang tercemar, pengelolaan limbah yang semakin baik dan 

mengeluarkan CSR sebagai kompensasi dari pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia terhadap 

masyarakat.
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