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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa limbah 

industri melalui mediasi pada kasus PT. Rayon Utama Makmur (RUM) 

Sukoharjo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Kasus Sengketa Limbah Industri pada PT. Rayon Utama 

Makmur (RUM) Sukoharjo 

BPengolahan limbah gas dari proses produksi di PT RUM terindikasi 

belum secara maksimal mereduksi kandungan gas H2S sehingga masih 

berdampak pada masyarakat di sekitar pabrik. Dalam laporan juga 

disebutkan, sifat gas H2S memiliki densitas lebih tinggi (1,393 g/dm3) 

daripada densitas udara (1,293 g/dm3) sehingga memungkinkan gas H2S 

terhirup oleh masyarakat. Sementara, proses absorpsi di sekitar chimney 

(cerobong) belum maksimal sehingga masih banyak gas H2S yang 

terbuang ke udara. Parameter pH sample limbah cair berkisar 6,67 sampai 

7,35 dimana ambang batas normal pH limbah cair 6-9 sesuai dengan 

Permen LH No 5 tahun 2014 sehingga dinyatakan memenuhi ambang baku 

mutu limbah cair 

2. Penyelesaian Sengketa Limbah Industri melalui Mediasi di PT. Rayon 

Utama Makmur (RUM) Sukoharjo 

d. Penyelesaian sengketa limbah industri melalui mediasi di PT. Rayon 

Utama Makmur (RUM) Sukoharjo tidak menemukan titik temu, sehingga 

tanggal 23 Februari 2018 PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo 
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resmi ditutup ijin operasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. Penutupan PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo 

tentunya bukan menjadi solusi yang memberikan kepuasan kepada semua 

pihak. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada PT. Rayon 

Utama Makmur (RUM) serta investor ini menjadi sebuah kerugian yang 

cukup besar, karena tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan untuk 

pendirian PT. Rayon Utama Makmur (RUM). Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah solusi praktis yang dapat memberikan solusi bagi 

kebaikan bersama baik dari pihak PT. Rayon Utama Makmur (RUM) 

Sukoharjo dan masyarakat sekitar. Yaitu seperti pemberian waktu untuk 

PT Rayon Utama Makmur guna Memasang Continius Emission 

Monitoring (CEM) Pada cerobong Cimney, Melakukan pengendalian 

emisi sehingga tidak menimbulkan bau sesuai baku mutu, dan 

Menyelesaikan pemasangan pipa pembuangan air limbah hasil 

pengolahan limbah dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sampai 

dengan sungai bengawan solo 

 

B. Saran 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurnak, agar penelitian lebih baik 

dan bermanfaat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengupayakan agar membentuk 

semacam Lembaga Kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan 

tempat pengolahan LB3 yang mudah dijangkau oleh para pelaku usaha di 

Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. 
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2. BLH Kabupaten Sukoharjo agar menambah frekuensi sosialisasi baik 

pelaku usaha khususnya yang kegiatannya menghasilkan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (LB3). 

3. Kepala BLH Kabupaten Sukoharjo agar membentuk tim pengawas limbah, 

untuk pabrik dan berkala setiap beberapa bulan sekali tim tersebut 

sekaligus untuk mediasi jika ada yang bersengketa mengenai limbah 

tersebut.  

4. PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo diharapkan dapat melakukan 

pengelolaan limbah industri dengan benar, salah satu cara yang efektif 

untuk pengolahan limbah gas adalah pengolahan secara biologis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


