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PENCEMARAN

 Polusi atau pencemaran lingkungan adalah
masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat
energi, dan atau komponen lain ke dalam
lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan
oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam
sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke
tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi
sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun
1982).



 Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut 
polutan. 

 Suatu zat dapat disebut polutan apabila:
1. jumlahnya melebihi jumlah normal
2. berada pada waktu yang tidak tepat
3. berada pada tempat yang tidak tepat

 Contoh pencemaran lingkungan :

 Tercemarnya kali Surabaya akibat pembuangan limbah industri;

 Hutan gundul akibat penebangan kayu secara liar, maupun 
adanya illegal logging;

 Udara di Gresik tercemar oleh zat Amonia akibat bocornya 
saluran PT. Petro Kimia.

PENCEMARAN



 Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (PP
No.27/1999)

 Tujuan dilakukan AMDAL terutama adalah agar
kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan
tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya
proyek.

AMDAL

(ANALISIS MENGENAI 

DAMPAK LINGKUNGAN)



 Dokumen AMDAL minimal harus terdiri dari 3 dokumen
yaitu

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

 Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-
sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.

AMDAL

(ANALISIS MENGENAI 

DAMPAK LINGKUNGAN)



 ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak
penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

 Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya
penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan

AMDAL

(ANALISIS MENGENAI 

DAMPAK LINGKUNGAN)

 Rencana pemantauan lingkungan (RPL) adalah upaya dalam
memantau dampak lingkungan yang terdiri dari: jenis
dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena
dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan
sumber dampak



 Indikator Penyusunan ANDAL:

AMDAL

(ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN)

1.Jumlah manusia yang akan terkena dampak

2.Luas wilayah penyebaran dampak

3.Lamanya dampak berlangsung

4.Intensitas dampak

5.Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena

6.Sifat kumulatif dampak

7.Berbalik atau tidak berbaliknya dampak



 Penyusunan RKL dan RPL meliputi :

AMDAL

(ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN)

1. Faktor lingkungan yang diduga akan terkena dampak

2. Sumber dampak

3. Tindakan yang akan dilakukan

4. Pemilihan alternatif

5. Biaya yang diperlukan

6. Organisasi yang bertanggungjawab dan yang terkait



 Limbah industri adalah bahan 
sisa yang dikeluarkan akibat 
proses industri

 Limbah industri, berdasarkan 
kenampakan dan sifat fisiknya 
ada 4:

1. Limbah cair
2. Limbah padat
3. Limbah pencemaran udara (gas)
4. Limbah energi

LIMBAH INDUSTRI



 Limbah cair adalah limbah yang berupa cairan dan biasanya jenis
limbah cair ini sangat riskan mencemari lingkungan sehingga
dikenal sebagai entitas pencemar air dan tanah.

 Limbah yang langung dibuang ke pengairan tanpa pengolahan
terlebih dahulu dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai
dan mekanisme pertumbuhan mikroba yang melimpah

 Meningkatnya jumlah mikroba dapat menyebabkan berkurangnya
nilai oksigen terlarut (DO), karena sebagian besar oksigen
digunakan untuk respirasi. Menurunnya DO dapat mempengaruhi
kehidupan ikan dan biota air lainnya. Buangan limbah ke perairan
juga menimbulkan bau tidak sedap dan eutrofikasi

LIMBAH CAIR



Berupa bubur, lumpur atau sisa padat (sisa-sisa logam, plastik,
dll). Salah satu limbah padat yang berupa lumpur yaitu senyawa
merkuri (Hg) yang terdapat dalam media penyerap karbon
(activated carbon) pada limbah yang berasal dari kilang LNG.

LIMBAH PADAT

Pada pengolahan limbah padat
berbeda dengan penanganan limbah
cair, dalam penanganan limbah
padat dibagi dalam beberapa cara
yakni:
a. Penimbunan terbuka
b. Sanitary landfill
c. Daur ulang
d. Insinerasi
e. Dijadikan kompos



LIMBAH GAS

Limbah yang berasal dari industri
yang berbentuk gas atau partikel
adalah sumber utama pencemaran
udara. Partikel ini trdiri dari debu,
kabut, jelaga dan asap. Sedangkan
yang berbentuk gas antara lain :
Belerang (SO2, SO3), karbon (CO,
CO2), nitrogen (N2O, NO, NO2),
hidrokarbon (CH4, C4H10), dll.



 Pencemaran berupa energi terdiri dari kebisingan dan panas.

 Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan sehingga
dapat mengganggu kenyamanan, merusak konsentrasi, bahkan
dapat merusak daya pendengaran seseorang. Bunyi disebut
bising apabila intensitasnya telah melampaui 50 desibel seperti
yang dikeluarkan oleh banyak mesin industri, kendaraan
bermotor, dan pesawat terbang

 Kenaikan suhu lingkungan akibat panas yang berasal dari
pembuangan air pendingin dapat mengganggu kehidupan
berbagai jenis ikan dan plankton, disamping juga menyebabkan
naiknya kadar BOD.

LIMBAH ENERGI



PRINSIP PENANGANAN LIMBAH



Fisika

• Limbah padat dapat dilakukan dengan 
penyaringan dan sedimentasi

Kimia

• Netralisasi asam dan basa dengan adsorbsi 
dan pertukaran ion

Biologi

• Memanfaatkan mikroorganisme, misalnya 
pembuatan kecap atau susu fermentasi

PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI



Klasifikasi Limbah berdasarkan Jenis Bahan Baku



Klasifikasi Limbah berdasarkan Jenis Bahan Baku




