
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH), peran masyarakat dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup diatur secara khusus pada Bab XI, Pasal 70. Dalam 

ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa “masyarakat memiliki hak dan 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.  

Bentuk-bentuk peran diatur dalam ayat (2) berupa pengawasan sosial; 

pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian 

informasi dan/atau laporan. Sementara tujuan peran masyarakat itu sesuai ayat (3) 

untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;  menumbuh 

kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan 

sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Selain Pasal 70 yang mengatur perihal partisipasi masyarakat, pada pasal 

18 juga mengakui pelibatan masyarakat dalam pembuatan KLHS (Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis). Tata cara penyelenggaraan KLHS yang melibatkan 

partisipasi masyarakat kemudian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 



Penegasan Pasal 18 kemudian disebutkan dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 

70 huruf (b) tentang pemberian saran dan pendapat masyarakat dalam ketentuan 

UU No. 32 Tahun 2009 termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan).   

Penyusunan dokumen Amdal yang melibatkan partisipasi masyarakat juga 

terdapat dalam Pasal 26 UUPPLH, Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “(1) 

dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat), (2) 

pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi 

yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”.  

Dalam partisipasi pastinya ada kewajiban yang harus dijalankan, dalam 

UUPPLH telah diatur tentang kewajiban terhadap lingkungan hidup, seperti yang 

tercantum dalam pasal 67 dan 68 yakni : setiap orang berkewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan berkewajiban : 

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, 

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan 

tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. 

Larangan terhadap lingkungan hidup juga harus ditaati yakni sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 69 UUPPLH yaitu setiap orang dilarang : melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 



Namun masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang 

dihadapi manusia dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum dapat 

terselesaikan, malah bertambah parah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya 

substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan 

menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Di lingkungan rumah dapat pula terjadi pencemaran. Misalnya, 

menghidupkan mesin mobil di dalam garasi tertutup. Jika proses pembakaran di 

mesin tidak sempurna, maka proses pembakaran itu menghasilkan gas CO 

(Karbon Monoksida) yang keluar memenuhi ruangan. Hal ini dapat 

membahayakan orang yang ada di garasi tersebut. Selain itu, menghidupkan AC 

ketika tidur di dalam mobil dalam keadaan tertutup juga berbahaya.  

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah juga 

sering dilakukan oleh masyarakat antara lain pembuangan bahan sintetis yang 

tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaleng, kaca, sehingga 

menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke tanah. Faktor lain, yaitu penggunaan 

pestisida dan detergen yang merembes ke dalam tanah dapat berpengaruh 

terhadap air tanah, flora, dan fauna tanah. Pada saat ini hampir semua pemupukan 

pada sawah milik masyarakat menggunakan pupuk buatan atau anorganik. 

Selain yang di atas, air atau sungai dapat merupakan sumber malapetaka 

apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya 

dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada 

disekitarnya juga merusak lingkungan, Saat ini banyak sungai yang sudah 

tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan lagi,   



Desa Iparbondar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih 

terbilang rendah. Kepedulian masyarakat desa Iparbondar terhadap kebersihan 

lingkungan semakin berkurang, dapat kita lihat dari lingkungan sekitar perumahan 

masyarakat dimana kurangnya pengelolaan tempat sampah dan juga pengelolaan 

limbah rumah tangga sehingga masih banyak sampah yang bertebaran dan limbah 

rumah tangga yang mencemari lingkungan.  

Perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan keindahan dan 

kebersihan lingkungan juga terjadi pada sungai yang ada di desa Iparbondar. 

Sungai tersebut terlihat kotor dan airnya sudah tidak jernih lagi, padahal sewaktu 

dulu sungai tersebut sering digunakan orang untuk keperluan rumah tangga, 

bahkan sering terlihat anak-anak kecil bermain di sungai tersebut. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, tidak 

terkecuali masyarakat yang ada di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kota 

Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Desa juga memegang peran penting 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan 

juga memiliki peran utama dalam pembuatan peraturan desa sendiri. Dengan 

wewenang tersebut pemerintah desa dapat menciptakan peraturan yang bertujuan 



untuk menjaga lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat di dalam 

pelaksanaannya.  

Dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Iparbondar,  

Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup . 

2. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam melindungi dan mengelola 

lingkungan hidup. 

3. Peran Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. 

6. Kurangnya kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap lingkungan. 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan pendapat di atas, maka pembatasan masalah ini adalah : 

1. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

di Desa Iparbondar. 



2. Peran Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Iparbondar. 

D. Rumusan Masalah 

Setiawan (2014: 20) menyatakan bahwa “ perumusan masalah disusun 

dalam bentuk pertanyaan, yang lengkap dan terinci sesuai dengan ruang lingkup 

masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan hidup di Desa Iparbondar ?. 

2. Bagaimana peran Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa 

Iparbondar ?. 

E. Tujuan Penelitian 

Setiawan (2014: 20) menyatakan bahwa “tujuan penelitian 

mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, isi dan rumusan 

tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian”. Penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan 

Lingkungan hidup. 

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

F. Manfaat penelitian  

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk : 



1. Untuk memperluan wawasan pemikiran penulis dan mencermati peran serta 

masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Sebagai bahan acuan yang ingin berperan serta dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


