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ABSTRAK 

Penelitian ini akan berfokus pada Pengawasan Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) Kota Batam terhadap Pengelolaan Limbah Berbahaya dan 

Beracun (B3) di Kota Batam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dari topik yang peneliti angkat tentu yang harus dijawab adalah 

Pengawasan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam terhadap 

Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Batam. Konsep teori yang 

digunakan merupakan sebuah teori dari A.M Kadarman yang menyatakan langkah-

langkah pengawasan yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja dan memperbaiki 

penyimpangan. 

Berdasarkan Analisis yang dilakukan maka dapat diketahui Indikator pengukuran: 

Menetapkan standar yang dilihat dengan adanya rencana pengawasan yang ditetapkan 

sudah dijalankan sesuai prosedural, mengukur kinerja dengan tinjauan kinerja 

pengawasan ditemukan masih perlu perbaikan khusunya dalam pengawasan langsung 

karena pengawasan yang dilakukan masih belum menyeluruh terhadap seluruh 

perusahaan yang ada, indikator terakhir adalah memperbaiki penyimpangan yang dilihat 

dari ada atau tidaknya tindakan koreksi. 

 

Kata Kunci :  Pengawasan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, 

Bapedal Kota Batam, Limbah B3 

LATAR BELAKANG 

Kota Batam merupakan salah 

satu pusat perindustrian terkemuka di 

Indonesia. Perkembangan Batam sebagai 

daerah industri saat ini bukanlah terjadi 

secara mendadak. Perencanaan Batam 

sebagai kota industri dimulai sejak tahun 

70-an, setidaknya terdapat 15 landasan 

hukum yang menjadi dasar dalam 

membangun Batam sebagai kawasan 

industri. Diawali dengan diterbitkannya 

Keppres No.74 Tahun 1971 tentang 

Pengembangan Pembangunan Pulau 

Batam sampai dengan Keppres No.25 

Tahun 2005 tentang Perubahan Keppres 

No.41 Tahun 1973 tentang Daerah 

Industri Pulau Batam. 

Posisi Batam yang strategis 

dengan didukung oleh ketersediaan 

tenaga kerja dan ahli teknologi yang 

berkualitas menjadikan Kota Batam 

sebagai salah satu pusat industri modern. 

Perkembangan Batam sebagai Kota 

Industri membawa pada konskuensi 

positif dan negatif pada beberapa aspek. 

Dampak negatif dari kegiatan industri 



 

 

salah satunya akan berpengaruh terhadap 

lingkungan. Dampak terhadap 

lingkungan dapat mengurangi daya 

dukung alam untuk mendukung 

kelangsungan hidup manusia. Sedangkan 

dampaknya terhadap manusia, jelas akan 

mengurangi atau bahkan menurunkan 

kualitas hidup manusia itu sendiri. Oleh 

karena itu dampak industri dan teknologi 

perlu diperhatikan dan dicermati dengan 

sebaik-baiknya
1
. 

Salah satu masalah terkait 

pencemaran lingkungan akibat industri 

dibatam yakni masalah limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3). Bahan  

Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  adalah  

zat,  energi,  dan/atau  komponen lain  

yang  karena  sifat,  konsentrasi,  

dan/atau jumlahnya,  baik  secara  

langsung  maupun  tidak langsung,  

dapat  mencemarkan  dan/atau  merusak 

lingkungan  hidup,  dan/atau  

membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, serta kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lain. 

Sebagai satu kawasan  industri,  Batam  

memiliki satu kawasan pengelolaan 

limbah yang terletak di Kabil atau di 

sebut juga dengan KPLI  B3  (Kawasan  

Pengelolaan  Limbah  Industri). Luas  

kawasan  pengelolaan  Limbah  Industri   

B3  di  Batam  seluas 19.7  Ha.  KPLI  

menjadi  satu  kawasan  pengelolaan,  

penampung  dan  pemanfaat limbah-

limbah yang dihasilkan oleh banyak 

industri di Pulau Batam. 

Dari data yang diperoleh peneliti, 

kegiatan/usaha yang menghasilkan 
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limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) pada tahun 2015 berjumlah 627 

kegiatan/usaha. Hal ini dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut : 

  

Tabel 1.1 Jumlah Penghasil Limbah 

B3 di Kota Batam 

Tahun Penghasil Limbah B3 

2009 267 

Kegiatan/usaha 

2010 293 

Kegiatan/usaha 

2011 376 

Kegiatan/usaha 

2012 438 

Kegiatan/usaha 

2013 436 

Kegiatan/usaha 

2014 435 

Kegiatan/usaha 

2015 627 

Kegiatan/usaha 

Sumber : Data Olahan Bapedal Kota 

Batam 

Pengelolaan  lingkungan  hidup  

di Indonesia  dilaksanakan  secara  

terpadu  dari tingkat  atas  sampai  

kepada  tingkat bawahnya,  dalam  arti  

bahwa  harus terlaksananya  koordinasi  

yang  baik  antara pusat  dan  daerah  

dalam  pengelolaan lingkungan  hidup.  

Untuk  mewujudkan keterpaduan  maka  

dibentuklah  struktur  dan fungsi 

penataan lingkungan yang terdiri dari 

Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup,  

Badan Pengendalian  Dampak  

Lingkungan  Daerah dan Biro Bina 

Lingkungan hidup. 

Dalam pasal 21 Peraturan Daerah 

Kota Batam  Nomor  8  Tahun  2003 



 

 

tentang Pengendalian Pencemaran 

Perusakan Lingkungan Hidup dijelaskan 

bahwa dalam rangka menjamin 

pelaksanaan pengendalian pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup, di 

daerah dibentuk Bapedal yang 

mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup dan 

pengendalian dampak lingkungan hidup. 

Badan  Pengendalian  Dampak 

Lingkungan  Daerah  (bapedalda)  tidak 

terdapat di setiap kabupaten, 

keberadaannya disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi setiap daerah.  Tetapi  

Kota  Batam  mempunyai bapedalda,  ini  

dikarenakan  Kota  Batam merupakan  

kota  industri  yang  rawan terjadinya  

masalah  lingkungan  yang kompleks. 

Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan merupakan unsur Pelaksana 

tugas Walikota dibidang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH). Dalam  Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan  Daerah Kota  Batam Nomor  

2  Tahun  2014  Tentang  Susunan 

Organisasi dan tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah dan Lembaga Lain 

dijelaskan tugas dan fungsi dari Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan : 

“Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan mempunyai tugas 

melaksanakan Perencanaan, Pelaksana-

an, Pengendalian, Pengawasan dan 

evaluasi kebijakan Daerah dibidang 

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH).”
2
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Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Susunan 
Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah dan Lembaga Lain 

Pengawasan terhadap pencemar-

an lingkungan hidup di Kota Batam 

merupakan kewajiban Bapedal Kota 

Batam. Hal tersebut sesuai dengan pasal 

30 Peraturan Daerah Kota Batam  

Nomor  8  Tahun  2003 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup, Bapedal 

wajib melakukan pengawasan terhadap 

penaatan penanggung jawab atas 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pada  dasarnya  untuk  mencegah 

terjadinya  pencemaran  lingkungan, 

pemerintah  harus  melakukan  

pengawasan langsung  maupun  tidak  

langsung.  Ketegasan pemerintah sangat 

diperlukan dalam penerapan hal tersebut 

guna mengurangi pencemaran 

lingkungan. Pencemaran lingkungan 

merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari, yang dapat diupayakan adalah 

mengurangi pencemaran dan 

mengendalikan pencemaran melalui 

pengawasan yang ketat terhadap setiap 

pelanggaran-pelanggaran dalam 

pengelolaan limbah B3 di Kota Batam. 

Dilihat dari sisi pentingnya 

pengawasan terhadap pencemaran 

lingkungan diatas, maka akan sangat 

menarik untuk mengkaji bagaimana 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Kota 

Batam sebagai pihak yang memiliki 

kewenangan terkait masalah Pengelolaan 

Limbah B3 di Kota Batam. 

Sehubungan dengan latar 

belakang di atas, maka dalam penelitian 

ini peneliti kan mengangkat judul : 



 

 

“Pengawasan Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota Batam 

terhadap Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota 

Batam Tahun 2015”. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana Pengawasan Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Kota 

Batam terhadap pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di 

Kota Batam ? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana 

Pengawasan Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota Batam 

terhadap pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota 

Batam 

 

MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dilakukannya 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini 

dapat berguna sebagai sarana belajar 

untuk memahami permasalahan yang 

menjadi topik kajian. 

2. Bagi pihak akademisi, penelitian ini 

dapat dijadikan referensi bagi para 

peneliti yang ingin mengkaji masalah 

yang berkaitan dengan topik kajian. 

 

DEFINISI OPERASIONAL 

 Definisi operasional  berdasarkan 

teori A.M. Kadarman 2001, yang 

menyebutkan langkah-langkah proses 

pengawasan, maka dimensi operasional 

nya antara lain : 

1. Menetapkan Standar dengan indikator 

penetapan rencana pengawasan. 

2. Mengukur Kinerja dengan indikator 

pengawasan pengelolaan Limbah 

Berbahaya dan Beracun 

,profesionalisme. 

3. Memperbaiki Penyimpangan dengan 

indikator objektif, tidak berpihak atau 

netral. 

Untuk mengetahui Pengawasan 

Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) Kota Batam 

terhadap Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun di Kota Batam, 

peneliti mencoba mengacu pada 

pendapat konsep yang dioperasionalkan 

mengenai indikator dari pengawasan, 

yaitu : 

1. Penetapan rencana pengawasan 

Salah satu maksud utama 

perencanaan pengawasan adalah melihat 

bahwa standar pengawasan melalui 

program-program yang ada sekarang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan 

di waktu yang akan datang, yaitu 

meningkatkan pembuatan keputusan 

yang lebih baik. Maksud rencana 

pengawasan adalah untuk menunjukkan 

apakah rencana yang telah disusun 

realistik atau tidak, bila rencana tidak 

realistik atau praktek pengawasan buruk 

akan menyebabkan rencana tidak 

berjalan seperti yang diharapkan. 

2. Profesionalisme 

Profesionalisme merupakan 

komitmen para anggota suatu profesi 



 

 

untuk meningkatkan kemampuannya 

secara terus menerus.dalam hubungan 

untuk mengukur kinerja pengawasan 

sikap profesionalisme dari para aparatur 

pelaksana sangat di butuhkan agar bisa 

menjalankan tugas pengawasan yang 

diberikan dengan secara lebih optimal. 

3.Objektif dan tidak berpihak (netral) 

Berpikir secara objektif juga 

dapat mempunyai arti memandang 

sesuatu sesuai tempat, sifat, dan 

keadaannya. Dalam berpikir secara 

objektif, maka aparatur harus melihat 

dan menilai objek apa adanya,segala 

keadaan yang ada pada objek yang 

diamati haruslah dilaporkan secara jujur. 

tidak boleh ada fakta yang ditutup-

tutupi.  

Sikap netral pada esensi dasar 

katanya yaitu tidak berpihak akan dua 

sesuatu.  Netral selalu diasosiasikan akan 

sikap yang menatap masalah secara 

berimbang.  

 

METODE PENELITIAN  

Burhan Bungin mengatakan 

bahwa Metode atau aspek kemetodean 

dalam rancangan penelitian kualitatif 

sesungguhnya tidak dituntut untuk 

dirinci sedemikian rupa. Untuk 

menganalisis latar belakang masalah 

diatas, berikut aspek yang penyusun 

Gunakan : Jenis penelitian, Lokasi 

penelitian, Jenis Data, Populasi dan 

Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data
3
. 
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1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, artinya data 

yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka, melainkan data tersebut berasal 

dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, dokumen pribadi, catatan 

memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Sehingga yang menjadi tujuan dari 

penelitian kualitatif ini adalah ingin 

menggambarkan realita empirik di balik 

fenomena secara mendalam, rinci dan 

tuntas. Oleh karena itu penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini adalah dengan mencocokkan antara 

realita empirik dengan teori yang 

berlaku dengan menggunakkan metode 

diskriptif.  

Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menhasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.
4
  

Metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

 Adapun pendekatan eksplanasi 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan penelitian deskriptif. 

Menurut Prasetyo dan Jannah bahwa 
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penelitian deskriptif ini adalah “sebuah 

penelitian untuk memberikan gambaran 

yang lebih detail mengenai suatu gejala 

atau fenomena”. 
5
 

Sedangkan menurut Sugiyono, 

penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat 

perbandingan atau menggabungkan 

dengan variabel lain. Dalam hal ini guna 

menganalisis data yang diperoleh secara 

mendalam dan menyeluruh.
6
 

2. Objek Penelitian  

Adapun objek dalam penelitian 

ini adalah pengawasan Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam terhadap 

pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun di Kota Batam. 

3. Jenis Data  

Guna memperoleh data-data dan 

informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan pada penelitian ini, maka 

dalam pelaksanaannya data dan 

informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu:  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden 

melalui wawancara yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Data yang 

akan dicari peneliti tentu mengenai 

Pengawasan Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota Batam 
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terhadap pengelolaan limbah industri di 

Kota Batam. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data 

yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai macam sumber lainnya yang 

terdiri dari surat-surat pribadi, buku 

harian, notula rapat perkumpulan, 

sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah. Data 

sekunder juga dapat berupa majalah, 

buletin, publikasi dari berbagai 

organisasi, lampiran-lampiran dari 

badan-badan resmi seperti kementrian-

kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil 

survey, studi histories, dan sebagainya.  

Data sekunder dapat juga 

diartikan sebagai data pendukung yang 

melengkapi data primer, yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen atau laporan 

tertulis, seperti data tentang gambaran 

objek penelitian dan sebagainya yang 

meliputi Gambaran Umum  Badan 

Pengndalian Dampak Lingkungan Kota 

Batam, Pengelolaan Limbah Industri di 

Kota Batam dan data lainnya yang 

mendukung penelititan. 

4. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang 

memiliki informasi tentang objek yang 

ingin diketahui dalam penelitian. Secara 

teknis informan adalah orang yang dapat 

memberikan penjelasan tentang suatu 

kejadian secara terperinci untuk 

memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian yang dilakukan. Ada beberapa 

kriteria untuk mengetahui apakah 

seseorang memiliki kapasitas untuk 

dipilih sebagai informan, yaitu sebagai 

berikut : 



 

 

a) Mereka yang memahami atau 

menguasai sesuatu melalui 

proses enkulturasi, sehingga 

sesuatu itu bukan sekedar 

diketahui tetapi juga dihayatinya. 

b) Mereka yang tergolong masih 

sedang berkecimpung atau 

terlibat pada kegiatan yang 

tengah diteliti. 

c) Mereka yang tidak cenderung 

menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri. 

d) Mereka yang mempunyai waktu 

yang memadai untuk dimintai 

informasi. 

e) Mereka yang pada mulanya 

tergolong “cukup asing” dengan 

penelitian sehingga lebih 

menggairahkan untuk dijadikan 

semacam guru atau narasumber.
7
 

Dari penjelasan tentang kriteria 

informan diatas, maka peneliti memilih 

informan yang cocok untuk 

diwawancarai berkaitan dengan 

penelitian, diantaranya : 

1) Kepala Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota 

Batam 

2) Pejabat Pengawas Lingkungan 

Bapedal Batam 

3) Perusahaan Pengelola Limbah 

PT. Desa Air Cargo 

4) Perusahaan Pengelola Limbah 

PT. Enviro Cipta Lestari 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan 

langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti 

harus terampil dalam mengumpulkan 

data agar mendapatkan data yang valid. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara  adalah  percakapan 

yang dilakukan oleh dua  pihak  yaitu  

pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan  yang  di  wawancara 

yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi  merupakan cara  

menghimpun  data  atau pengambilan  

data.  Menurut  Lexy J.Moleong  

dokumentasi  dalam  tekhnik 

pengumpulan  data  adalah sebagai  

suatu  cara  pengumpulan  data  yang  

diperoleh  dari  dokumen-dokumen  

yang  ada  atau catatan  yang  tersimpan  

baik itu  berupa  buku,  surat  kabar 

(Koran),  majalah,  agenda, foto,  

dokumen  dan  lain sebagainya
8
. 

Pengumpulan data melalui teknik 

ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil 

data yang diperoleh melalui wawancara 

dan observasi. Dengan analisis dokumen 
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ini diharapkan data yang diperlukan 

menjadi benar-benar valid.  

c.  Observasi 

Teknik  observasi  digunakan  

untuk  menggali  data  dari  sumber  data  

yang berupa peristiwa, tempat atau 

lokasi, benda, serta rekaman gambar. 

 

TEKNIK ANALISA DATA 

Analisis  data  adalah  proses  

mencari  dan  menyusun  secara  

sistematis data  yang  diperoleh  dari  

hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  

dan dokumentasi,  dengan  cara  

mengorganisasikan  data  ke  dalam  

kategori, menjabarkan  ke  dalam  unit-

unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke  

dalam pola,  memilih  mana  yang  

penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  

membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang 

lain. 

Model  analisis  data  dalam  

penelitian  ini  mengikuti  konsep  yang 

diberikan Miles and Huberman. Miles 

and Hubermen mengungkapkan bahwa 

aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif  

dilakukan  secara  interaktif  dan 

berlangsung  secara  terus-menerus  pada  

setiap  tahapan  penelitian  sehingga 

sampai tuntas. 

1.  Reduksi data (Reduction Data) 

Kegiatan reduksi data dalam 

penelitian ini bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam 

memahami data yang telah 

dikumpulkan. Data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan melalui 

observasi, wawancara direduksi dengan  

merangkum,  memilih  hal-hal  pokok,  

memfokuskan  pada  hal-hal  yang 

penting sesuai fokus pada penelitian ini. 

Kegiatan reduksi data ini dimaksud 

untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan penyajian data dan berujung 

pada penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian ini 

2.  Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Dalam proses penyajian data 

peneliti menyajikan secara jelas dan 

singkat untuk memudahkan dalam 

memahami masalah-masalah yang 

diteliti, baik secara keseluruhan maupun 

bagian demi bagian.  

3.  Verifikasi atau penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap  berikutnya.  Tetapi  apabila  

kesimpulan  yang  dikemukakan  pada 

tahap  awal,  didukung  oleh  bukti-bukti  

yang  valid  dan  konsisten  saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

 

KEABSAHAN DATA 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sebagai 

teknik untuk menguji keabsahan data. 

Dimana dalam pengertiannya triangulasi 

adalah teknik pemerikasaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain dalam membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek penelitian. 



 

 

Tujuan dari dilakukannya triangulasi 

adalah untuk meningkatkan kekuatan 

teoritis, metodologis, maupun 

interpretatif dari sebuah penelitian 

Sugiyono  membedakan empat 

macam triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori.  Triangulasi 

dengan  sumber  artinya  

membandingkan  dan  mengecek  balik  

derajat kepercayaan  suatu  informasi  

yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  

alat  yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Adapun untuk mencapai 

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah 

sebagai berikut
9
 : 

1. Membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

2. Membandingkan  apa  yang  

dikatakan  orang  di  depan  umum  

dengan  apa yang dikatakan secara 

pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu. 

4. Membandingkan  hasil  wawancara  

dengan  isi  suatu  dokumen  yang 

berkaitan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengawasan merupakan suatu 

kegiatan yang berusaha untuk 

mengendalikan agar pelaksanaan dapat 

berjalan sesuai dengan rencana dan 

memastikan apakah tujuan organisasi 

tercapai. Apabila terjadi penyimpangan 

di mana letak penyimpangan itu dan 
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bagaimana pula tindakan yang 

diperlukan untuk mengatasinya.  

Pengawasan merupakan 

rangkaian pekerjaan untuk memperoleh 

bahan keterangan mendalam tentang 

suatu usaha dan/atau kegiatan 

diantaranya berupa: proses kegiatan, 

ketaatan terhadap peraturan maupun 

persyaratan atau kewajiban yang 

tercantum dalam izin dan evaluasi 

terhadap cara pengelolaan lingkungan
10

. 

Menurut Kadarman, langkah-langkah 

proses pengawasan yaitu: 

a) Menetapkan Standar. Karena 

perencanaan merupakan tolak ukur 

untuk merancang pengawasan, maka 

secara logis hal irri berarti bahwa 

langkah pertama dalam proses 

pengawasan adalah menyusun 

rencana. Perencanaan yang dimaksud 

disini adalah menentukan standar. 

b) Mengukur Kinerja. Langkah kedua 

dalam pengawasan adalah mengukur 

atau mengevaluasi kinerja yang 

dicapai terhadap standar yang telah 

ditentukan. 

c) Memperbaiki Penyimpangan. Proses 

pengawasan tidak lengkap jika tidak 

ada tindakan perbaikan terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi.
11

 

 

Maman Ukas, menyebutkan tiga unsur 

pokok atau tahapan-tahapan yang selalu 
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terdapat dalam proses pengawasan, 

yaitu: 

a) Ukuran-ukuran yang menyajikan 

bentuk-bentuk yang diminta. Standar 

ukuran ini bisa nyata, mungkin juga 

tidak nyata, umum ataupun khusus, 

tetapi selama seorang masih 

menganggap bahwa hasilnya adalah 

seperti yang diharapkan. 

b) Perbandingan antara hasil yang nyata 

dengan ukuran tadi. Evaluasi ini 

harus dilaporkan kepada khalayak 

ramai yang dapat berbuat sesuatu 

akan hal ini. 

c) Kegiatan mengadakan koreksi. 

Pengukuran-pengukuran laporan 

dalam suatu pengawasan tidak akan 

berarti tanpa adanya koreksi, jikalau 

dalam hal ini diketahui bahwa 

aktivitas umum tidak mengarah ke 

hasil-hasil yang diinginkan.
12

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Standar Pengawasan Bapedal Kota 

Batam terhadap Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) di Kota Batam 

Proses industrialisasi, proses 

pembangunan pariwisata, pembangunan 

kawasan perdagangan dan jasa, 

pemukiman, pertumbuhan penduduk dan 

lainnya akan menimbulkan tekanan 

terhadap daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup Kota Batam. Kota 

Batam sebagai  Kota industri 

mempunyai potensi yang sangat besar 
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dalam menghasilkan limbah B3, 

sehingga limbah B3 ini merupakan salah 

satu isu penting di bidang lingkungan 

hidup. 

Limbah B3 dalam jumlah besar 

dapat berpotensi terhadap kasus 

pencemaran di Kota Batam sehingga 

diperlukan perhatian khusus dalam 

pengelolaannya. Berbagai jenis Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jika 

dibuang langsung ke lingkungan 

merupakan sumber pencemaran dan 

pengrusakan lingkungan. Untuk 

menghindari terjadinya dampak akibat 

limbah B3 diperlukan suatu sistem 

pengelolaan yang terintegrasi dan 

berkesinambungan. Selain itu juga 

diperlukan upaya pengawasan 

pengelolaan limbah B3 untuk 

mengawasi setiap pengelolaan limbah 

B3 oleh industri khususnya agar sesuai 

dengan standar yang ada. Upaya 

pengelolaan limbah B3 tersebut 

merupakan salah satu usaha dalam 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan hidup. 

Penetapan standar merupakan 

tahap pertama dalam pelaksanaan 

pengawasan. Standar dapat diartikan 

sebagai pengukuran yang dapat 

digunakan sebagai patokan untuk 

penilaian hasil-hasil. Adapun yang dapat 

digunakan sebagai standar antara lain 

adalah tujuan, sasaran, kuota, dan target 

pelaksanaan. Untuk mengetahui 

bagaimana tujuan, sasaran, kuota, dan 

target pelaksanaan disini, haruslah 

dibuat rencana kerja. Di dalam rencana 

kerja yang dijelaskan apa tujuan yang 

hendak dicapai, apa sasarannya dan apa 



 

 

saja batasan-batasannya. Standar dapat 

diartikan suatu rangkaian kegiatan 

penyusunan rencana kerja yang meliputi 

penetapan tujuan/sasaran, dengan 

batasan-batasan tersebut dan pedoman 

kepada Undang-undang yang berlaku. 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan para informan dapat dianalisa 

bahwa perencanaan standar pengawasan 

memang sudah ada, meliputi siapa saja 

yang berwenang dalam melakukan 

pengawasan, teknis pengawasan, seluruh 

pelaksaaan pengawasan serta apa-apa 

saja yang harus dilakukan oleh petugas 

pengawas dalam mengawasi setiap 

kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) yang 

berada dalam ruang lingkup pengawasan 

dari Bapedal Kota Batam. 

Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) Kota Batam 

memiliki standar operasional dalam 

pengawasan pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu 

dengan pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Pengawasan 

langsung dilakukan dengan peninjauan 

lokasi kegiatan usaha/perusahaan untuk 

memeriksa lokasi perusahaan, 

pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 

yang dilakukan oleh perusahaan, apakah 

sudah sesuai atau tidak dengan izin 

operasi yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. 

Pengawasan tidak langsung yang 

dilakukan oleh Bapedal Kota Batam 

yaitu dengan pemeriksaan manifest 

keluar-masuk limbah B3 perusahaan. 

Setiap perusahaan yang akan melakukan 

pengiriman limbah B3 baik itu ke 

pengumpul Limbah maupun pemanfaat 

Limbah harus selalu melaporkan 

kegiatannya tersebut terlebih dahulu 

kepada Bapedal dan bila sudah diberikan 

izin oleh Bapedal barulah perusahaan 

tersebut boleh melaksanakan pengiriman 

Limbah B3. Selain dari pemeriksaan 

manifest keluar masuk limbah 

perusahaan, pengawasan tidak langsung 

juga dilakukan terhadap laporan triwulan 

perusahaan yang menyangkut laporan 

kegiatan pengelolaan limbah B3 

perusahaan. 

Selain pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung ini, Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Kota 

Batam juga mempunyai Pos Pengaduan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup (P3SLH) yang gunanya adalah 

untuk menerima laporan-laporan 

masyarakat terkait penyimpangan dalam 

pengelolaan Limbah bahan berbahaya 

dan beracun (B3) yang dilakukan oleh 

perusahaan. Apabila Bapedal menerima 

laporan dari masyarakat, Bapedal akan 

langsung memverifikasi ke lokasi 

kejadian untuk menelaah kebenaran dari 

laporan tersebut serta ada atau tidaknya 

pelanggaran maupun penyimpangan 

yang terjadi. Setelah ditemukan 

kebenarannya barulah ditindak lanjuti 

baik berupa sanksi maupun tindakan 

perbaikan-perbaikan lainnya. 

 

B. Pengukuran Kinerja Pengawasan 

Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) Terhadap 

Pengelolaan Limbah Berbahaya 

dan Beracun (B3) di Kota Batam 



 

 

Pengukuran kinerja dilihat 

berdasarkan pelaksanaan pengawasan di 

lapangan guna mengumpulkan fakta-

fakta berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnnya, maka 

kemudian akan dapat dilakukan 

penilaian atas pelaksanaan yang telah 

dilakukan dalam hal ini terkait dengan 

pelaksanaan pengawasan Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam terhadap 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3). 

Dari jawaban para informan, 

dapat diketahui bahwa Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam telah melakukan 

peninjauan terhadap perusahaan-

perusahaan pengelola limbah B3 di Kota 

Batam. Pengawasan ini dilakukan 

melalui pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Pengawasan 

langsung  

Pengawasan langsung dilakukan 

sekali dalam setahun. Hal ini berkaitan 

dengan rencana kerja dan anggaran yang 

ada dalam satu tahun. Disinilah bapedal 

akan turun langsung untuk meninjau 

bagaimana kondisi pengelolaan limbah 

B3 perusahaan. Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup (PPLH) yang turun 

di lapangan mempertanggung jawabkan 

hal-hal yang nantinya dilaporkan melalui 

mekanisme berita acara yang isinya 

mengenai pengelolaan limbah di 

perusahaan yang ditinjau apakah 

pengelolaan limbah yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut sudah sesuai dengan 

ijin yang dimiliki atau tidak. Apabila 

ditemukan penyimpangan maka akan 

dilakukan tindakan perbaikan. 

Sedangkan untuk pengawasan 

tidak langsung dilakukan setiap hari 

ketika perusahaan melakukan kegiatan 

pengecekan limbah perusahaan maupun 

pengiriman limbahnya. Perusahaan yang 

melakukan pengecekan limbah maupun 

pengiriman limbahnya harus melapor 

terlebih dahulu kepada Bapedal untuk 

kemudian dikeluarkan Berita Acara 

Pengawasan sebagai pendamping 

manifest limbah.  

Selain dari peninjauan langsung 

tersebut, Bapedal juga mengawasi 

manifest limbah B3 dari perusahaan. 

Apabila perusahaan tertentu ingin 

melakukan pengiriman limbah, baik 

impor maupun ekspor limbah b3 harus 

melaporkan terlebih dahulu kepada 

Bapedal. 

Perusahaan juga memiliki 

kewajiban untuk melaporkan kegiatan 

pengelolaan limbah B3 kepada Bapedal 

yang berupa Laporan Triwulan. 

Perusahaan wajib melaporkan realisasi 

pengelolaan semua limbah B3 yang 

dikelola dengan menyampaikan neraca 

limbah B3, Logbook dan manifest 

salinan kepada Bapedal Kota Batam dan 

tembusannya kepada BLH provinsi. 

Dalam buku Laporan Status 

Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 

2015 tercatat bahwa pengawasan 

langsung yang dilakukan oleh Bapedal 

Batam hanya terhadap 262 perusahaan 

sedangkan jumlah perusahaan penghasil, 

pengangkut, pemanfaat maupun 

pengolah Limbah B3 di Kota Batam 

berjumlah 627 perusahaan.  



 

 

Dengan jumlah pengawasan 

tersebut tentunya tidak ideal mengingat 

jumlah yang diawasi tidak sampai 

setengah dari jumlah perusahaan 

penghasil limbah B3 di Kota Batam. 

Pengawasan langsung terhadap 

pengelolaan limbah b3 dilakukan 

berdasarkan rencana kerja tahunan yang 

tentu kaitannya adalah pada anggaran 

yang tersedia untuk melaksanakan 

pengawasan. Belum maksimalnya 

pelaksanaan pengawasan langsung ini 

terjadi karena terbatasnya anggaran dana 

yang dimiliki oleh Bapedal dalam 

melaksanakan pengawasan pengelolaan 

limbah B3. Sehingga pengawasan yang 

dilakukan belum menyeluruh terhadap 

seluruh perusahaan yang ada. 

Dampak dari pengawasan 

langsung memang tidak serta merta 

meniadakan jumlah kasus-kasus 

penyimpangan atau pencemaran yang 

terjadi, namun pengawasan langsung 

dapat meminimalisis kemungkinan 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan yang menghasilkan maupun 

mengelola limbah B3 di Kota Batam. 

Kedepannya tentu dibutuhkan 

pengawasan langsung yang menyeluruh 

terhadap setiap perusahaan agar 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Kota 

Batam menjadi lebih efektif dan dapat 

meminimalisir pencemaran-pencemaran 

lingkungan yang terjadi. 

 

 

 

C. Melakukan Tindakan Koreksi 

dalam Upaya Memperbaiki 

Penyimpangan Pengawasan 

Bapedal Kota Batam terhadap 

Pengelolaan Limbah Berbahaya 

dan Beracun (B3) 

Proses pengawasan dilaksanakan 

untuk menjaga pelaksanaan suatu 

rencana kegiatan tetap pada koridornya 

dalam artian pelaksanaan yang dilakukan 

senantiasa sesuai dengan rencana dan 

standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pengawasan dilakukan agar 

meminimalisir atau bahkan meniadakan 

penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun 

langkah yang terpenting dari hal tersebut 

adalah bagaimana mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan guna 

menyelesaikan penyimpangan dan 

masalah yang terjadi. Untuk itu 

dilakukanlah tindakan koreksi sebagai 

tolak ukur bagi pelaksanaan pengawasan 

selanjutnya. 

Melakukan tindakan koreksi 

dapat diambil apabila diperlukan, dalam 

berbagai bentuk, seperti mengubah 

standar, memperbaiki pelaksanaan atau 

dengan menjatuhkan sanksi. Bila hasil 

analisis menunjukkan perlunya tindakan 

koreksi, maka tindakan ini harus 

diambil. Tindakan koreksi ini awalnya 

harus dilakukan adalah menganalisa 

standar apakah sudah sesuai atau belum. 

Jika tidak sesuai maka standar harus 

diubah sesuai rasional dan kondisi yang 

ada. Ada beberapa tindakan koreksi: 

1. Mengubah standar mula-mula 

(barangkali terlalu tinggi atau 

rendah). 



 

 

2. Mengubah pengukuran 

pelaksanaan mengganti sistem 

pengukuran itu sendiri. 

3. Mengubah cara dalam 

menganalisa dan 

menginterprestasikan 

penyimpangan-penyimpangan. 

Pada prinsipnya terkait 

pelaksanaan tindakan koraksi dalam 

pengawasan yang dilakukan Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam terhadap 

pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3), dua dari tiga tahap 

tindakan koreksi diatas tidak benar-benar 

bisa dilakukan. Dikarenakan, prosedural 

standar telah ditetapkan oleh peraturan 

Lingkungan Hidup itu sendiri. Karena 

itu untuk mengubah standar pengawasan 

dan mengganti sistem pengukuran itu 

sendiri sebagai tahap dari tindakan 

korektif sangat tidak mungkin untuk 

dilakukan kecuali Menteri Lingkungan 

Hidup sendiri langsung yang mengubah 

peraturannya. 

Akan tetapi, untuk tahap ketiga 

yakni mengubah cara dalam menganalisa 

dan menginterprestasikan penyimpangan 

-penyimpangan adalah sesuatu yang bisa 

dilakukan oleh Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota Batam 

sebagai teknis pelaksana. Tahap ketiga 

ini bisa dilakukan dengan melalui 

beberapa tindakan yakni antara lain: 

1. Melaporkan Temuan di Lapangan 

sebagai Hasil Pengawasan. 

Pelaksanaan pengawasan Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam  harus dilakukan 

sesuai dengan prosedur maupun standar 

yang telah ada. Selain itu setelah 

dilakukannya proses pengawasan, 

laporan hasil pengawasan harus sebaik 

mungkin sesuai dengan fakta-fakta di 

lapangan.  

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan para informan maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam melakukan 

pengawasan, para aparatur Bapedal 

selalu memeriksa baik itu prosedur 

penanganan limbah maupun tempat 

penyimpanan limbah dari perusahaan-

perusahaan dan kemudian melaporkan 

mengenai temuan-temuan dilapangan 

tadi dengan berita acara pengawasan. 

Selain itu Bapedal juga 

melakukan pengawasan terhadap lalu 

lintas Limbah B3 perusahaan, yang 

apabila perusahaan melakukan kegiatan 

misalnya pengangkutan limbah B3 harus 

melapor terlebih dahulu ke Bapedal dan 

kemudian akan dikeluarkan berita acara 

pengawasan sebagai pendamping 

manifest serta laporan-laporan triwulan 

perusahaan terkait pengelolaan limbah 

B3-nya 

Pada hasil temuan penelitian 

berkaitan dengan data hasil pengamatan 

di lapangan serta laporan hasil 

pengawasan, maka berdasarkan hasil 

wawancara serta hasil observasi dengan 

para informan maka dapat disimpulkan 

bahwa : Bapedal telah melakukan 

pemeriksaan ke lapangan terkait kondisi 

pengelolaan Limbah B3 di perusahaan 

namun pengawasan yang dilakukan 

selama ini belum mencakup seluruh 

perusahaan yang bergerak dibidang 

pengelolaan limbah B3. Aparatur 

Bapedal juga selalu melaporkan hasil 



 

 

pengawasan yang dilakukan selama ini. 

Laporan tersebut berupa Berita Acara 

Pengawasan yang berisi tentang kondisi 

umum yang berkaitan dengan 

pengelolaan limbah B3 perusahaan, 

Penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dan bagaimana tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi 

penyimpangan tersebut. 

Temuan-temuan pelanggaran 

yang terjadi dilapangan kemudian akan 

dilakukan dengan pemberian surat 

peringatan tertulis kepada perusahaan 

yang terkait. Apabila perusahaan yang 

bersangkutan tidak menindaklanjuti 

teguran tertulis yang diberikan dalam 

jangka waktu 14 hari, maka akan 

diberikan sanksi paksaan pemerintah 

yang berupa penghentian sementara 

kegiatan pengelolaan limbah maupun 

berupa perintah clean up untuk 

menghentikan pelanggaran. Kemudian 

apabila tidak mamatuhi paksaan 

pemerintah tersebut maka akan ditindak 

dengan pembekuan izin pengelolaan 

limbah dari perusahaan tersebut. 

 

2. Mengadakan Tindakan Perbaikan 

 

Dari hasil yang didapatkan 

dengan mewawancarai para informan, 

tindakan perbaikan yang dilakukan oleh 

Bapedal Batam adalah dengan 

memberikan sanksi administratif 

terhadap perusahaan-perusahaan yang 

melakukan pelanggaran dalam 

pengelolaan limbahnya. Sanksi 

administratif yang ditetapkan adalah 

berupa surat peringatan tertulis dan 

paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah 

tersebut dilakukan apabila perusahaan 

tidak menindaklanjuti surat teguran yang 

diberikan dalam 14 hari. Paksaan 

Pemerintah ini dapat berupa penghentian 

kegiatan sementara proses pengelolaan 

limbah, perintah clan up, dan tindakan 

lainnya untuk memperbaiki pencemaran/ 

pelanggaran yang dilakukan. Apabila 

tidak memenuhi paksaan pemerintah 

tersebut barulah akan dilakukan 

pembekuan atau pencabutan izin 

pengelolaan limbah perusahaan. 

Sepanjang tahun 2015 dari kasus 

pelanggaran yang terjadi berjumlah 153 

kasus pelanggaran. Dari 153 kasus 

tersebut 78 diantaranya berasal dari 

kegiatan industri. Bapedal kota batam 

dalam hal ini menerapkan sanksi 

terhadap setiap perusahaan yang 

melakukan pelanggaran. 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pengawasan terhadap 

pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun (B3) merupakan salah satu 

tugas dari Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) Kota Batam. 

Pengawasan terhadap pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) ini dilakukan untuk meminimalisir 

dampak dari perkembangan Kota Batam 

sebagai kota industri yang berpotensi 

menghasilkan limbah yang berbahaya 

bagi kelestarian lingkungan Kota Batam. 

Dengan dilakukannya pengawasan ini 

diharapkan akan dapat mewujudkan 

pembangunan Kota Batam yang 

harmonis, berkelanjutan dan lestari. 



 

 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Kantor Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota Batam dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari sisi menetapkan standar 

pengawasan, Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota 

Batam telah melaksanakannya sesuai 

dengan yang diamanatkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun dan prosedural pengawasan 

mengikuti Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Tata Laksana Perizinan 

Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta 

Pengawasan Pemulihan Akibat 

Pencemaran Limbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun Oleh 

Pemerintah Daerah, dengan artian 

pelaksanaan pengawasan selama ini 

telah sesuai standar operasional 

prosedural yang dimaksud meliputi 

segala usaha dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengawasan teknis atas 

pelaksanaan tugas pokok sesuai 

dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain dalam 

hal menetapkan standar Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam sudah 

dilakukan dengan cukup baik. 

2. Dari sisi mengukur kinerja 

pengawasan Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota 

Batam terhadap pengelolaan limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

dinilai belum maksimal, karena masih 

ada beberapa hal yang harus 

diperbaiki, seperti masih kurangnya 

pengawasan langsung terhadap 

perusahaan, dan masih kurangnya 

pengawasan terhadap Laporan 

Triwulan perusahaan. 

3. Dari sisi tindakan koreksi Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Kota Batam peneliti nilai 

juga belum cukup baik, karena belum 

sempurna melaksanakan tugasnya, 

dari sisi pengawasan langsung ke 

perusahaan memang sudah 

melaporkan hasil pengawasannya 

namun pengawasan yang dilakukan 

selama ini belumlah menyeluruh 

sehingga masih menimbulkan celah 

untuk terjadinya penyimpangan-

penyimpangan. Pemeriksaan terhadap 

laporan triwulan perusahaan pun 

belum dilakukan menyeluruh, hal ini 

disebabkan banyak perusahaan yang 

tidak melaporkan kegiatannya. 

Kurangnya pemahaman perusahaan 

terhadap pelaporan ini dikarenakan 

belum menyeluruhnya sosialisasi 

kepada perusahaan yang ada. Selain 

itu belum adanya sanksi administratif 

yang ditetapkan untuk memberikan 

efek jera kepada perusahaan-

perusahaan yang tidak melaporkan 

laporan triwulannya. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan di Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Kota Batam, maka 

saran yang dapat peneliti berikan sebagai 

berikut: 

1. Pihak Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) Kota Batam 



 

 

diharapkan dapat mempertahankan 

pengawasan yang selama ini 

dilakukan dan senantiasa selalu 

meningkatkan kinerjanya khususnya 

dalam pelaksanaan pengawasan 

langsung terhadap perusahaan agar 

lebih merata kedepannya. Dengan 

pengawasan langsung yang lebih 

merata tersebut tentu Bapedal dapat 

terus memperbaharui kondisi 

pengelolaan limbah diperusahaan-

perusahaan yang kemudian dapat 

meminimalisir terjadinya pelanggaran 

di lapangan. 

2. Pihak Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (Bapedal) juga harus 

meningkatkan sosialisasinya baik itu 

kepada perusahaan maupun kepada 

masyarakat, agar pemahaman 

terhadap pengelolaan lingkungan 

yang baik khususnya dalam 

pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan Beracun dapat terus meningkat.  

3. Bagi pihak perusahaan diharapkan 

bisa bersinergi dengan pihak Bapedal. 

Dengan kerja sama dan transparansi 

yang jelas, tidak hanya mementingkan 

keuntungan semata dengan 

mengabaikan prinsip dan aturan yang 

berlaku. Perusahaan harus selalu 

melaksanakan kewajibannya 

khususnya dalam hal pelaporan 

kegiatan pengelolaan limbah B3-nya 

agar pengawasan yang dilakukan oleh 

Bapedal bisa berjalan dengan baik. 

4. Bagi masyarakat seharusnya bisa 

menjadi agen of control untuk 

membantu proses berjalannya 

pengawasan yang selama ini telah 

dilakukan dimulai dengan tidak 

bersikap apatis, memberikan masukan 

berupa laporan yang benar kepada 

pihak Bapedal melalui Pos Pengaduan 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup (P3SLH) sehingga pihak 

Bapedal kedepannya bisa 

melaksanakan tugasnya lebih efektif. 
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