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MEKANISME PERIZINAN DAN PENEGAKAN HUKUM IZIN 

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Limbah merupakan suatu hal yang semakin lama dapat mengancam kelestarian 

lingkungan hidup, salah satunya adalah limbah cair hasil dari pelaku usaha 

perorangan maupun badan. Oleh karena itu dalam pengelolaan limbah cair harus 

sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini membutuhkan peran pemerintah 

untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Peran pemerintah dalam hal ini 

adalam memberikan izin mengenai pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh 

pelaku usaha perorangan atau badan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair. Izin 

tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang berisikan 

syarat-syarat yang digunakan sebagai standar untuk pembuangan maupun 

pengelolaan limbah cair. Izin yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tersebut 

apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi. 

 

Kata Kunci : Limbah cair, Izin Pembuangan Limbah Cair dan Sanksi. 

 

Abstract 

 

The waste is a case which slowly threatens the sustainability of the environment, 

one of waste is the liquid waste which is produced by individual business entities 

and agencies. Therefore, in the management of liquid waste have to be in 

accordance with existing standards, in this case requires the role of the 

government in order to implement it appropriate with the role. The role of the 

government in this case is donor permit about the disposal of liquid waste which 

is carried out by individual business entities or agencies, namely Permits of 

Liquid Waste Disposal. That permit is issued by an official functionary contains 

the conditions which is used as a standard to be the disposal and the management 

of liquid waste. When it is infringed by violator, they will get a sanction. 

 

Keywords: Liquid waste, Permits of Liquid Waste Disposal and Sanction. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengelolaan sumber daya lingkungan yang benar sesuai dengan peraturan yang 

berlaku serta bijaksana sudah jarang ditemui karena kesadaran masyarakat yang 

mulai berkurang mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya lingkungan bagi 

berlangsungnya hidup ini. Apabila sumber daya lingkungan itu sendiri sudah 

tercemar atau rusak maka terganggu pula kesehatan masyarakatnya.  

Peran pemerintah dalam hal ini adalah membuat peraturan berupa izin 

lingkungan, salah satunya permberian izin mengenai pembuangan limbah cair. 

Saat ini masih banyak pengusaha yang mebuangan limbah hasil produksinya 

dengan begitu saja, salah satunya pengusaha dibidang usaha batik membuang 
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limbah cairnya begitu saja atau dibuang langsung ke sungai. Oleh karena itu 

pentingnya pengetahuan seorang pengusaha batik untuk mengetahui proses 

mendapatkan izin pembuangan limbah cair pada saat akan mempunyai perusahaan 

di Surakarta. 

Menurut pasal 18 ayat (1) UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup : 

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak kepada 

lingkungan hidup wajib memiliki analisis terhadap dampak lingkungan 

hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.” Dari 

pasal ini dapat dijabarkan bahwa izin yang dimaksud adalah Izin 

Pembuangan Limbah Cair untuk perusahaan tersebut, sebenarnya setiap 

pengusaha tersebut telah memiliki izin masing-masing tetapi 

penerapannya kurang dipatuhi oleh para pemilik usaha. 

Dalam adanya perizinan tersebut Pemerintah memiliki peran dalam 

pengawasan dan penegakan hukum dari izin tersebut. Pengawasan maupun 

penegakan hukum izin tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi dalam 

kehidupan masyarakat masih banyak sekali kekurangan dalam pengawasan 

maupun penegakan Izin Pembuangan Limbah Cair, contohnya dalam kasus aduan 

di kampung Sondakan Baru Laweyan terdapat salah satu usaha batik rumahan 

yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, limbah tersebut 

mencemari lingkungan sekitar saat musim hujan tetapi apabila tidak musim hujan 

limbah tersebut sudah tidak mencemari lingkungan sekitarnya, hal ini yang 

menyebabkan para pelapor adanya pencemaran lingkungan merasa kesulitan 

dalam pembuktiannya dan kasus ini sudah dari tahun 2014 hingga sekarang belum 

terselesaikan. 

2. METODE 

Bagaimana mekanisme izin pembuangan limbah cair di Surakarta? Bagaimana 

peran pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam melakukan pengawasan 

maupun penegakan hukum dari izin pembuangan limbah cair di Surakarta 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pendaftaran izin pembuangan limbah cair sampai saat ini masih belum tercantum 

dalam OSS atau didaftarkan melalui online. Pendaftaran ini masih dilakukan 
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secara manual atau mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sesuai dengan 

hasil wawancara kepada Bapak Arif Cahyana Staff Bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan Hidup menjelaskan mekanisme mendapatkan izin 

pembuangan limbah cair antara lain: 

Pengajuan Surat Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan 

Kelengkapan Berkas, Pengajuan surat permohonan izin pembuangan limbah cair 

dan kelengkapan berkas dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri ke Dinas 

Lingkungan Hidup. 

Pemeriksaan Administrasi Kelengkapan Berkas. Setelah berkas 

permohonan diterima dilakukanlah pemeriksaan administrasi, apabila belum 

lengkap maka dilakukan perbaikan kembali. 

Survei Lapangan, Setelah dilakukan perbaikan dan dinyatakan lengkap 

selama 30 hari kerja oleh Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan penelitian ke 

lapangan mengenai persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi tersebut apakah 

telah sesuai standar ketentuan ataukah belum, apabila belum memenuhi standar 

ketentuan maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan masukan dan arahan serta 

perbaikan kembali dengan pertimbangan dari telaan Staff kepada pelaku usaha 

serta diberi tenggang waktu untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan 

yang diajukan olehnya.  

Penyusunan Draft Izin dan Kelengkapan Administrasi, Semua berkas telah 

dipenuhi dan sesuai dengan syarat serta telah dilakukan perbaikan maka 

Sekretariat dan Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan 

draft izin dan surat pengantar yang berupa Surat Kuputusan Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup terkait penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair yaitu 

berbentuk Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diberikan langsung 

kepada Walikota. Nota Dinas tersebut berisi menganai rekomendasi bahwa pelaku 

usaha yang mengajukan permohonan telah memenuhi syarat yang ditentukan dari 

Dinas Lingkungan Hidup oleh karena itu dimohonkan untuk diterbitkannya Izin 

Pembuangan Limbah Cair. 

Telaah Draft Izin oleh Instansi Pemerintahan yang Terkait (Bagian Hukum 

dan HAM, Sekretariat Sekda dan Bagian Umum) Nota Dinas yang telah diberikan 

Dinas Lingkungan Hidup kepada Bagian Hukum dan HAM akan diperiksa dan 
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dilakukan pengecekan ulang mengenai redaksional, tulisan maupun tata 

bahasanya, setelah itu masuk ke bagian Sekretaris Daerah untuk diberikan kepada 

Walikota, selanjutnya masuk ke Bagian Umum yaitu untuk mendapatkan 

keabsahan cap serta keperluan administrasi yang dikeluarkan. 

Penerbitan Izin, Apabila telah sesuai dengan ketentuan yang ada maka 

Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Surakarta tentang Izin 

Pembuangan Limbah Cair kepada pemohon. Penerbitan ini dilakukan melalui 

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas perintah dari Walikota. 

 Izin diberikan kepada Pemohon, Izin yang telah diterima oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dari Walikota akan diambil mandiri oleh pelaku usaha yang 

berkaitan. 

Pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai hasil dari wawancara 

dengan Bapak Kwat Oktaria Andrianto S.T bidang Kasie Pengawasan dan 

Penataan Hukum bahwa pengawasan merupakan hal yang aktif, dari pengawasnya 

bergerak aktif melakukan pengawasan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya 

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Proses pengawasan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengawas lebih memprioritaskan usaha 

atau kegiatan yang telah mempunyai izin lingkungan terlebih dahulu (UKL-UPL, 

Amdal). Melakukan pengecekan terhadap kepatuhan peraturan, pelaku usaha yang 

telah taat maka diberikan apresiasi berupa penghargaan tertulis (surat) dengan 

harapan agar pelaku usaha tersebut konsisten mentaati peraturan yang ada. Input 

dari pengawasan itu adalah taat dan belum taat (sebagian kewajibannya telah 

dilaksanakan tetapi belum sempurna karena ada hal-hal yang belum dilaksanakan) 

Pelaku usaha yang belum taat, pengawas melakukan evaluasi terlebih dahulu 

mengenai penemuan-penemuan yang didapatkan dalam penelitian ke lapangan  

Memberikan surat peringatan yang diberi batas waktu untuk memperbaiki 

kesalahan yang ada, Apabila sudah melewati batas waktu dan masih belum 

memperbaiki kesalahannya, di berikan surat terguran pertama dengan jangka 

waktu, apabila masih masih tetap tidak memperbaiki kesalahannya, maka masuk 

ke teguran ke dua begitu seterusnya, Sebelum masuk ke teguran ketiga, pengawas 
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memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut, 

bahwa apabila melanggar suatu pasal akan dikenakan sanksi seperti yang 

tercantum dalam peraturan, tujuannya agar memberikan rasa takut karena 

mendapatkan hukuman sehingga memperbaiki kesalahnnya, Pengawas 

membuatkan surat pernyataan kepada pelaku usaha mengenai perbaikan kesalahan 

yang dilakukan dan diberi jangka waktu, Apabila masih melanggar, maka 

pengawas membuat surat disposisi yang ditujukan kepada walikota untuk 

menindak lanjuti permasalahan tersebut, Walikota mengeluarkan SK kepada 

pengawas untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, misalnya penutupan 

usaha, maka pengawas akan melaksanakan perintah tersebut untuk melakukan 

penutupan. Penegakan Perda yang dikeluarkan Walikota dilaksanakan oleh Satpol 

PP. 

Wawancara yang kedua dilakukan kepada pelaku usaha yaitu kepada 

Bapak Adji Silvano Irawan ST staff bagian Penanganan Lingkungan di PT Batik 

Semar, Menurut beliau berdasarkan hasil wawancara prosedur mendapatkan Izin 

Pembuangan Limbah Cair adalah sebagai berikut: Pelaku usaha datang ke kantor 

Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa ia membutuhkan Izin Pembuangan 

Limbah Cair baik itu pembuatan baru ataupun perpanjangan izinnya, Pelaku usaha 

mendapatkan formulir permohonan izin pembuangan limbah cair yang berisi 

prasyarat dari Dinas Lingkungan Hidup, Sebelum mengisi formulir permohonan 

tersebut, pelaku usaha harus dapat membuktikan bahwa ia tidak ada sengketa 

terhadap lingkungan sekitarnya dengan menunjukkan surat pernyataan dari Lurah 

setempat, Berkas permohonan izin telah lengkap maka pelaku usaha 

menyerahkannya    ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi 

langsung ke lapanagan. Apabila ada kekurangan maka harus dilakukan perbaikan 

hingga benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Terhadap tinjauan 

lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang hasilnya harus 

membutuhkan beberapa bulan yaitu 1 bulan ataupun 3 bulan maka Dinas 

Lingkungan Hidup menunggu hasil tersebut sampai keluar baru diterima 

permohonan Izin Pembuangan Limbah Cairnya, Setelah terpenuhi semua 

syaratnya, pelaku usaha memberikan semua berkasnya kepada Dinas Lingkungan 

Hidup dan menuggu hasilnya saja, Setelah terbit izinnya, pelaku usaha dihubungi 
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oleh pihak Dinas Lingku ngan Hidup untuk mengambil Izin Pembuangan 

Limbah Cair. 

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Melakukan Pengawasan Maupun 

Penegakan Hukum Dari Izin Pembuangan Limbah Cair 

Pasal 71 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” dalam pasal ini 

yang dimaksud pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab adalah 

anggota pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, DPM PTSP, 

Anggota kehukuman, Kementrian pariwisata dan DPUPL.  

Sesuai hasil dari wawancara dengan Bapak Kwat Oktaria Andrianto S.T 

bidang Kasie Pengawasan dan Penataan Hukum bahwa pengawasan merupakan 

hal yang aktif, dari pengawasnya bergerak aktif melakukan pengawasan bertujuan 

untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha. Proses pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Pengawas lebih memprioritaskan usaha atau kegiatan yang telah mempunyai izin 

lingkungan terlebih dahulu (UKL-UPL, Amdal) Melakukan pengecekan terhadap 

kepatuhan peraturan, pelaku usaha yang telah taat maka diberikan apresiasi berupa 

penghargaan tertulis (surat) dengan harapan agar pelaku usaha tersebut konsisten 

mentaati peraturan yang ada. Input dari pengawasan itu adalah taat dan belum taat 

(sebagian kewajibannya telah dilaksanakan tetapi belum sempurna karena ada hal-

hal yang belum dilaksanakan) Pelaku usaha yang belum taat, pengawas 

melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai penemuan-penemuan yang 

didapatkan dalam penelitian ke lapangan, Memberikan surat peringatan yang 

diberi batas waktu untuk memperbaiki kesalahan yang ada, Apabila sudah 

melewati batas waktu dan masih belum memperbaiki kesalahannya, di berikan 

surat terguran pertama dengan jangka waktu, apabila masih masih tetap tidak 

memperbaiki kesalahannya, maka masuk ke teguran ke dua begitu seterusnya, 

Sebelum masuk ke teguran ketiga, pengawas memberikan sosialisasi kepada 

pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut, bahwa apabila melanggar suatu 

pasal akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam peraturan, tujuannya 

agar memberikan rasa takut karena mendapatkan hukuman sehingga memperbaiki 
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kesalahnnya. Pengawas membuatkan surat pernyataan kepada pelaku usaha 

mengenai perbaikan kesalahan yang dilakukan dan diberi jangka waktu, Apabila 

masih melanggar, maka pengawas membuat surat disposisi yang ditujukan kepada 

walikota untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, Walikota mengeluarkan 

SK kepada pengawas untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, misalnya 

penutupan usaha, maka pengawas akan melaksanakan perintah tersebut untuk 

melakukan penutupan. Penegakan Perda yang dikeluarkan Walikota dilaksanakan 

oleh Satpol PP. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai 

dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup karena melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur dan tidak melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya. 

 Upaya hukum atau penegakan hukum menurut Pasal 75 Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu: Keberatan yaitu upaya hukum 

terhadap KTUN yang telah diterbitkan yang dianggap merugikan masyarakat 

kepada pejabat pembuat KTUN. Keberatan diaujakan dalam waktu paling lambat 

21 (duapuluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemertintahan, Banding Administrasi yaitu upaya hukum 

terhadap KTUN yang telah diterbitkan dan telah diajukan keberatan namun masih 

gagal kepada atasan pejabat pembuat KTUN. Banding Administrasi diajukan 

dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan 

diterima. 

 Menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penyelesaian sengketa 

lingkungan dapat melalui jalur pengadilan yaitu apabila: Ayat (1) bahwa setiap 

perbuatan yang melanggar hukum yang berupa pencemaran/kerusakan lingkungan 

yang merugikan kerugian, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau 

melakukan tindakan tertentu, Ayat (2) bahwa selain pembebanan untuk 

melakukan tindakan tertentu sebagai pada ayat (1), hakim dapat menetapkan 

pembayaran uang paksaatas setiap keterlambatan penyelesaian tindan tertentu 

tersebut. 
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 Dari pasal diatas apabila terdapat pencemaran maupun kerusakan 

lingkungan masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke 

Pengadilan mengenai permasalahan tersebut. 

 Menurut Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan “Dalam hal masyrakat tidak menerima atas 

penyelesaian Banding oleh atasan Pejabat Pembuat KTUN dapat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan.” Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa apabila 

masyarakatan masih belum menerima hasil dari banding yang dilakukan oleh 

atasan Pejabat pembuat KTUN maka dapat melakukan gugatan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara yang mencangkup ruang lingkup wilayahnya. 

 Penegakan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta dilakukan 

Oleh Dinas Lingkungan Hidup, Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penegakan 

hukum Izin Pembuangan Limbah Cair yaitu melakukan tindak lanjut dari aduan 

mengenai permasalahan lingkungan yang ada di masyarkat yang masuk ke Dinas 

Lingkungan Hidup melalui online ataupun secara langsung datang ke Dinas 

Lingkungan Hidup. Aduan yang masuk melalui web atau online dengan judul 

ULAS, pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah mendapatkan delegasi dari 

KOMINFO mengenai aduan online yang masuk dari masyarakat kepada Dinas 

Lingkungan Hidup.  

 Sesuai dengan wawancara kepada Ibu Ir. Dyah Winarti, M.M bidang 

Kasie Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan bahwa prosedur 

penanganan aduan adanya ketidakpatuhan terhadap Izin Pembuangan Limbah 

Cair yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: Dinas 

Lingkungan Hidup mendapatkan aduan dari masyarakat melalui online ataupun 

secara langsung datang ke Dinas Lingkungan Hidup, Untuk secara online, Dinas 

Lingkungan Hidup dapat menjawab via telepon maupun via komputer. Sedangkan 

yang secara langsung datang ke DLH akan mendapatkan tinjauan langsung datang 

ke tempat yang diadukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap laporan yang 

masuk, Sebelum melakukan tinjauan ke lapangan, Dinas Lingkungan Hidup 

mendapatkan surat disposisi dari Kepala Dinas untuk melakukan tinjauan 

lapangan, Survey ini dilakukan bukan hanya dari DLH saja melainkan juga 

melibatkan team yang terdiri dari Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Perizinan, 
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dan DPU PL, survey ini dilakukan untuk membuktikan apakah aduan ini benar 

atau tidak. Apabila benar maka dilakukan penelitian lebih lanjut, Sebelum 

melakukan survey, team datang ke kantor kecamatan atau kelurahan setempat 

untuk mendapatkan dampingan saat melakukan survey agar tidak terjadi kesalah 

pahaman antara pelaku usaha dengan team, Pada surver tersebut team bertemu 

dengan yang diadukan (yang dilaporkan), dalam survey tersebut team memastikan 

apakah semua yang diadukan benar serta memeriksa apakah telah mempunyai izin 

atau belum tergantung usahanya tersebut, Team memberikan pengarahan untuk 

melakukan perbaikan agar meminimalisir gangguan yang timbul dari usahanya, 

apabila akibatnya telah fatal maka pelaku usahanya dipanggil ke Dinas 

Lingkungan Hidup, Pemanggilan para pihak yang terdiri dari para pelapor, orang 

yang dilaporkan, pengurus di kampung atau daerah dimana tempat yang diadukan. 

Hal ini merupakan mediasi yang dilakukan oleh pihak team bersama DLH untuk 

mencapai titik temu yang adil tidak merugikan salah satu pihak,  Setelah 

mencapai kesepakatan, Dinas Lingkungan Hidup  membuat surat kesepakatan 

yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir. Surat kesepakatan tersebut 

berisi  peberian waktu kepada yang diadukan untuk memperbaiki kesalahannya, 

Setelah mencapai batas waktu, pengadu dapat melakukan survey langsung ke 

tempat yang diadukan apakah telah terlaksana atau belum kesepakatan hasil 

mediasi, apabila telah terlaksana berarti kasus selesai tetapi apabila tidak 

terlaksana maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan, Team membuat 

Berita Acara hasil dari survey dan mediasi tersebut ditanda tanganin parah pihak 

terkait. 

Penegakan Hukum Izin Pembuangan Limbah Cair tersebut masih belum 

optimal karena dalam kasus yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup yang 

dianggap telah selesai masih terdapat banyak kekurangan dalam pemberian 

sanksinya contohnya dalam kasus pembuangan limbah batik di kampung Karang 

Baru, Pajang, Laweyan, Surakarta yang hingga saat telah dianggap selesai oleh 

Dinas Lingkungan Hidup tetapi dalam kenyataannya air limbah tersebut masih 

menimbulkan pencemaran ke dalam sumur warga.  

Dilihat dari hasil penelitian tersebut, pengawasan maupun penegakan 

hukum Izin Pembuangan Limbah Cair di surakarta masih beli optimal karena 
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adanya sanksi yang kurang tegas dari Pemerintah serta pembuktian yang teramat 

susah karena harus menggunakan uji lab yang menyebabkan pelapor atau warga 

enggan melanjutkan aduannya tersebut. Oleh karena itu pemerintah di himbau 

agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan dalam 

pembuktian dengan uji lab dapat dilakukan pula oleh Dinas Lingkungan Hidup 

bukan dibebankan kepada yang memberikan aduan yang berkesan menyulitkan 

pengadu.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian mengenai 

Izin Pembuangan Limbah Cair yang telah diuraikan diatas. Maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme Izin Pembuangan Limbah 

Cair di Surakarta Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta menggunakan 

sistem manual yang dilakukan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dengan 

meminta surat permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair  serta memenuhi 

syarat-syarat dalam permohonan. Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian 

lapangan mengenai prasyarat yang telah dipenuhi dengan melakukan tinjauan 

lapangan. Setelah semua prosedur terpenuhi Dinas Lingkungan Hidup membuat 

Nota Dinas atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup langsung kepada 

Walikota Surakarta untuk menerbitkan Surat Keputusan mengenai Izin 

Pembuangan Limbah Cair yang bersangkutan, Peran Dinas Lingkungan Hidup 

dalam penegakan dan pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair, Dalam 

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi maupun menegakkan 

Izin Pembuangan Limbah Cair melalui laporan yang diajukan oleh warga 

masyarakat melalui online atau datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan 

Hidup, Dalam Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup memberikan 

peringatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan, apabila sampai batas 

waktu yang belum ditenetukan Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan mediasi 

yang dapat berujung penutupan usahanya. 

 Untuk pelaku usaha yang telah memiliki atau baru yang akan memiliki 

usaha yang menghasilkan limbah cair untuk melakukan pendaftaran Izin 

Pembuangan Limbah Cair ataupun perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair 

agar sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan warga sekitarnya. 
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 Untuk masayarakat umum diharapkan apabila terjadi penyalahgunaan 

Izin ataupun tidak tarpatuhinya Izin yang dilakukan oleh pelaku usaha hendaknya 

melakukan pengajuan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup. 
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