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Abstract  

Pollution found in the Siak River Basin was obtained from plantations with a 
percentage of 48.84% and by industrial waste 17.01%, the identification of several 
industrial companies in the Siak Regency. identification of several industrial 
companies that pollute rivers in Siak Regency. The limitation of field officers in 
carrying out pollution control activities and the occurrence of cases of violations of 
waste disposal that exceed the quality standard is a phenomenon found. This study 
aims to analyze the performance of the Office of the Environment on controlling 
pollution in the Siak watershed, especially the downstream. The control activities that 
have been carried out consist of outreach, supervision and control activities. This type 
of research is qualitative in which the researcher describes the phenomenon and 
makes an assessment of the problem by collecting primary and secondary data 
through interviews, observation and documentation. The performance of the Office of 
the Environment in river basin (DAS) pollution control activities is seen from indicators 
of productivity, service quality orientation, responsiveness, responsibility, and 
accountability. Based on the research indicators, it can be concluded that the 
performance of the department in controlling the pollution of the Siak watershed is 
still not optimal. 
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PENDAHULUAN 
Pencemaran lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang serius di masa 

sekarang ini. Meningkatnya kegiatan industri telah banyak mengganggu 
ekosistem lingkungan hidup. Inti dari permasalahan lingkungan hidup 
adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan 

hidupnya. Menurut UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 
1982 pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya 

makluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lngkungan 
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.  
Dari definisi diatas tersirat bahwa makhluk hidup khususnya merupakan 

pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal 
respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan lain-lain. Dan, 

manusia sebagai makhluk yang paling unggul memiliki daya dalam 
mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber-sumber daya alam bagi 
kebutuhan hidupnya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan 

manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas 
beracun). Pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dapat 

dicegah dengan cara mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, 
dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap 
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lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan. Untuk mencegah 

terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas 
industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap 

pencemaran 
lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. 
Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang tingkat pencemaran 

dan kerusakan lingkungan rendah, dan hal ini akan memberi banyak 
manfaat bagi kehidupan, tapi apabila manusia tidak dapat menjaga 

lingkungan dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup maka akan berdampak buruk terhadap 
kehidupan manusia, maka untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni 

dan aman bagi kehidupan dibutuhkan perlindungan terhadap lingkungan 
itu sendiri. Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat 
dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu : Pencemaran air, Pencemaran tanah 

dan pencemaran udara.  
Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan 

mahluk lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku 
mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan mahluk hidup yang 
terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. 
Kabupaten Siak memiliki salah satu potensi yaitu Sungai Siak. Sungai Siak 

yang termasuk ke dalam sungai strategis secara nasional dengan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) seluas 1.132.776,04 ha dengan panjang 572 km. Selain 
itu sungai ini juga ditetapkan sebagai sungai terdalam di Indonesia dengan 

kedalaman 20-30 m. Kondisi Daerah Aliran Sungai(DAS) Siak dahulu sangat 
baik, namun seiring bertambahnya waktu mengalami banyak perubahan. 
Perkembangan penduduk dan ekonomi mempengaruhi perubahan Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Siak secara signifikan yang kemudian mendorong 
berkembangnya kawasan industri dan permukiman.  

Cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak meliputi kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kota Bengkalis dan Kabupaten Siak, 
dari seluruh hilir dari masing-masing sungai. Agar lebih spesifik Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Siak bagian hilir merupakan lokus pada penelitian ini 
yang meliputi Sungai Siak Besar yang terletak didesa palas (Kabupaten 

Kampar), Kota Pekanbaru, Kota Perawang (Kabupaten Siak), Kota Siak Sri 
Indrapura dan bermuara di tanjung Belit (sungai apit, Kabupaten Siak).  
Adapun beberapa fenomena yang peneliti temukan  antara lain: 

1. Ditemukannya pencemaran sungai dari perkebunan dengan presentase 
48,84 % dan oleh limbah industri 17,01 %. (Sumber : rencana strategi 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 2016-2021). 

2. Keterbatasannya petugas lapangan dalam melakukan kegiatan 
pengendalian pencemaran  

3. Teridentifikasinya beberapa perusahaan industri di Kabupaten Siak 
cemari Sungai Siak. (Sumber : Rencana strategi Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Siak Tahun 2016-2021).  

4. Belum maksimalnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Siak sehingga masih terjadinya kasus pelanggaran 
terhadap pembuangan limbah yang melewati standar baku mutu di 

Sungai Siak. 
Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan terjadinya perubahan langsung 

dan/atau tidak langsung terhadap lingkungan sekitar, untuk itu 
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perlindungan terhadap lingkungan hidup dibutuhkan demi kenyamanan 

dan keamanan bagi mahluk hidupDari fenomena yang ditemukan maka 
penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas terkait 

dalam  pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak.  
Menurut pendapat Mahsun (2006:25) kinerja (performance) adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 
dalam strategik planning organisasi. Bernadin dan Rusel dalam Ruky 

(2002:15) memberikan definisi tentang performance seperti berikut 
“Performance is definied as the record of outcomes produced on aspecified job 
function or activity during a specified time periode(prestasi adalah catatan 
dari hasil-hasil yang diperoleh dari fungsifungsi pekerjaan dalam kurun 
waktu tertentu).” 

Jakson dan Morgan dalam Riawan (2005:38) mengemukakan pendapat 
bahwa kinerja pada umumnya menunjukan tingkat tujuan yang ingin 

dicapai. Sementara Pamungkas juga masih dalam buku yang sama 
menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk 
menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai 

dengan suatu unjuk kerja.  Sementara Kinerja oleh Lembaga Administrasi 
Negara dalam Widodo (2001:60) diartikan sebagai gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran visi misi organisasi. 
Sementara itu Prawirosentono (1999:2) mengatakan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dlam 
suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan 
moral maupun etika. Suatu kinerja sangat penting untuk dinilai atau 

diukur agar suatu organisasi atau program dapat diketahui keberhasilanya. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:6) bahwa kinerja 
merupakan suatu konstruk yang bersifat multidimensional, pengukurannya 

juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang 
membentuk kinerja. 

Terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur 
kinerja. Dwiyanto (2006:50-51) mengemukakan indikator-indikator yang 
biasa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain : 

Produktifitas, Orientasi kualitas layanan, Responsifitas, Responsibilitas, 
Akuntabilitas.   
 

METODE PENELITIAN 
Jeni penelitian adalah penelitian kualitatif, yang difokuskan  di Bagian  Hilir 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dengan menggunakan key informan yaitu 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak beserta stake holder 
terkait dengan pengendalian pencemaran.  Dengan mengumpulkan data 

primer dan sekunder melalui Teknik Wawancara, Observasi dan Studi 
Kepustakaan serta Dokumentasi. Semua hasil data tersebut dikumpulkan 

dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian 
untuk keabsahan hasil penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik 
triangulasi data sehingga kegiatan check, re-check dan crosscheckantara 

materi atau data dengan observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi 
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penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara umum didapatkan beberapa permasalahan pada upaya Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam mengendalikan pencemaran pada 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak. Gejala umum yang terjadi adalah 
kurangnya sumber daya manusia dari pegawai mengakibatkan 

terhambatnya kinerja dalam penanggulangan pencemaran. Ketersediaan 
dana pada anggaran kegiatan pengelolaan pencemaran yang minim 
sehingga kegiatan usaha yang diawasi hanya kegiatan usaha dengan 

prioritas sumbangan pembuangan air limbah ke lingkungan dan sisanya 
yang bermuara ke daerah aliran sungai.  
Untuk terwujudnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yang terkendali secara 

berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan 
kegiatan pengendalian pencemaranyang dilakukansetiap 2 (dua) tahun 

sekali. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Siak ada 2 yaitu kegiatan pengawasan administrasi dan kegiatan 
pengawasan secara langsung. Kegiatan pengawasan administrasi ini antara 

lain yaitu pengawasan terhadap izin pembuangan air limbah, pengawasan 
izin land application dan pengawasan izin limbah B3. Kegiatan pengawasan 

ini sangat penting dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat 
penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 
Sedangkan bentuk kegiatan pengawasan langsung berupa seperti 

pengecekan langsung ke lapangan atau melakukan pengecekan pada 
pengelolaan terhadap perusahan-perusahan yang ada. 

Selanjutnya pembahasan mengenai Kinerja dalam upaya pengendalian 
pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dirinci menjadi lima indikator 
kinerja yaitu, (1) produktifitas dalam pengendalian pencemaran Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Siak, (2) orientasi kualitas layanan dalam pengendalian 
pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak, (3) Responsifitas Dalam 
Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak, (4) 

responsibilitas dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Siak, dan (5) akuntabilitas  dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Siak. 
Produktifitas dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Siak 

Dimensi produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi untuk 
mendapatkan informasi khususnya dari pencemaran daerah aliran sungai 

(DAS) Siak tetapi juga efektifitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Indikator produktifitas secara luas 
digunakan untuk mengukur dan mengetahui output atau keluaran yang 

dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pencemaran sungai pada 
suatu periode waktu tertentu. 
Dilihat dari dari segi produktifitas dari pelaksanan kegiatan pengendalian 

pencemaran ini dapat dikatakan masih relative rendah hal ini dikarenakan 
jumlah dari petugas pengawas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Siak yang terbatas. Dengan keterbatasan jumlah petugas ini 
pelaksanan kegiatan pengawasan berkala yang telah direncanakan hanya 
dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan sekali. Tentunya dengan 

jangka waktu yang begitu lama tersebut akan mengakibatkan tidak 
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akuratnya data yang diperoleh dari lapangan tentang terjadinya 

pencemaran, kurangnya pengawasan ini juga dapat dimanfaatkan oleh para 
pelaku kegiatan industri yang nakal saat tidak ada pengawasan limbah yang 

dihasilkan tidak diolah dahulu dalam Instalasi Pengolahan Limbah tetapi 
langsung dibuang ke sungai.  
Orientasi kualitas layanan dalam Pengendalian Pencemaran Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Siak 
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak kepada masyarakat 

perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang 
diberikan selama ini kepada masyarakat dapat dikatakan baik atau buruk, 
berkualitas atau tidak. Petugas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup 

merupakan ujung tombak terdepan yang berhadapan langsung dengan 
public pelayanan yang dalam hal ini profesionalitas sangat dinilai pada 
kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Siak. 

Kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang 
dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat  juga 

bermanfaat untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Kegiatan berupa laporan 
tertulis, laporan lisan, dan pengawasan secara langsung merupakan salah 

satu tindakan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-
fakta yang berupa laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat atau 

pihak perusahaan. 
Responsivitas Dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Siak 

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan yang disebabkan oleh 
pencemaran, dan mengembangkan program-program pelayanan publik 

sessuai dengan kebutuhandan aspirasi masyarakat terkait pencemaran 
daerah aliran sungai (DAS) Siak. Responsivitas disini menunjukan 

keselarasan antara program dan kegiatan yang dijalankan Dinas 
Lingkungan Hidup dalam pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 
dalam pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak. 

Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan Dinas 
Lingkungan Hidup dalam menjalankan misi dan tujuanya, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Responsifitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat dikatakan 
belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

seperti dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian 
pencemaran yang belum berjalan. Sementara terkait dengan penertiban 
yang dillakukan sudah cukup baik dengan petugas memberikan waktu 

industri untuk memperbaiki apa yang tidak sesuai tersebut sebelum 
diberikan surat peringatan tertulis. Dalam tahapan ini pula pelaku industri 

juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sementara 
itu responsivitas terhadap masyarakat umum juga cukup baik dengan 
adanya Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan dengan pemberian 

saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan masukan terhadap 
informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran 
daerah aliran sungai (DAS) Siak dan perusakan lingkungan hidup. Selain 

itu petugaspun juga akan menindak lanjuti lampiran dari masyarakat 
tentang pencemaran yang terjadi dan kemudian akan mengadakan 

pemantauan. 
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Responsibilitas Dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Siak 
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai sengan 
kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas 
dalam pelaksanan kegiatan pengendalian pencemaran daerah aliran sungai 

(DAS) Siak, Dinas lingkungan hidup Kabupaten Siak telah berusaha untuk 
memenuhi kompetensi dari para petugas. Dalam rangka menangani 

masalah pencemaran ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah 
berusaha untuk menyesuaikan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia 
yang dibutuhkan. Kompetensi yang Sumber Daya Manusia dalam 

pelaksanan kegiatan pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) 
Siak  ini dapat dilihat dari para petugas pengawas dan pemantau yang 
berasal dari disiplin ilmu yang sesuai. Untuk pelaksanaan kegiatanpun 

telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terutama 
pada kegiatan pengawasan, pemantauan dan juga pada penertiban, hanya 

saja sumber daya manusianya yang kurang memadai.  
Akuntabilitas d alam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Siak 

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam konsep 
akuntabilitas publik dapat dikatakan belum konsisten dengan kehendak 

masyarakat banyak. Kinerja pengawasan, pemantauan yang dilakukan dua 
tahun sekali untuk pemantauan daerah aliran sungai (DAS) Siak tidak 
hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan tetapi juga 

berdasarkan pencapaian target. Kinerja Dinas Lingkungan hidup harus 
dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan pengendalian pencemaran 
daerah aliran sungai (DAS) belum optimal. Karena dari kelima indikator 
yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam kinerja, Dinas lingkungan 

Hidup Kabupaten Siak belum dikatakan optimal dari segi produktivitas, 
responsivitas dan akuntabilitas. Masih ditemukannya permasalahan dalam 

kegiatan pengendalian pencemaran seperti jumlah dari petugas pengawas 
yang terbatas, belum adanya sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di 
daerah aliran sungai (DAS) Siak, dan masih adanya keterlambatan dalam 

memberikan laporan tertulis perihal pengolahan pencemaran kegiatan 
industri perenam bulan. Oleh karena itu perlu dipertegasnya sanksi yang 
diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak kepada pihak-pihak 

yang melakukan penyimpangan terkait pencemaran daerah aliran sungai 
(DAS) Siak, karena jika penyimpangan ini terus berlangsung tanpa ada efek 

jera maka akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang masih 
menggunakan sungai.  
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