
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semarang merupakan kota metropolitan yang religius berbasis 

perdagangan dan jasa dengan karakteristik geografi yang terdiri dari 

dataran, perbukitan dan pantai. Dalam perkembangannya terdapat berbagai 

permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas 

lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup 

manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal tersebut menggambarkan 

padatnya aktifitas di kota Semarang dan potensi menurunnya kualitas 

lingkungan hidup. 

Sebagai kota metropolitan yang salah satunya berbasis jasa, 

perkembangan usaha dibidang jasa di kota Semarang semakin beragam. 

Salah satunya adalah usaha rumahan dibidang jasa pencucian pakaian atau 

biasa disebut dengan laundry yang dalam penulisan ini seterusnya disebut 

binatu. Binatu biasanya menerima pencucian baju, celana, tas, sepatu, 

selimut dan bahan-bahan yang biasa terbuat dari kain. Binatu merupakan 

bidang usaha yang bergerak di bidang jasa yang mempunyai potensi dalam 

pengembangan ekonomi bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang 

mendirikan usaha binatu rumahan. Usaha binatu rumahan biasanya tersebar 

di beberapa wilayah padat penduduk atau perumahan, didekat kampus atau 

perguruan tinggi yang banyak terdapat rumah indekos. Wilayah padat 

penduduk yang mayoritas dihuni oleh masyarakat yang bekerja kantoran, 
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pelajar atau mahasiswa serta para pendatang mendorong pemanfaatan jasa 

binatu rumahan untuk meringankan pekerjaan rumahnya. Hal ini pula  yang 

menyababkan bidang usaha binatu rumahan semakin banyak peminatnya 

terutama warga lokal dalam mendirikan usaha binatu rumah. 

Pendirian usaha binatu rumahan dapat berdampak positif bagi 

pelakunya seperti peningkatan penghasilan oleh pengelolanya. Pendirian 

usaha binatu rumahan juga berpotensi mencemari dan berdampak negatif 

bagi lingkungan, jika pengelolaan limbahnya tidak dilakukan dengan baik. 

Pengelola binatu rumahan umumnya langsung membuang limbahnya ke 

saluran air tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah, sementara mereka 

menggunakan bahan kimia untuk kegiatan mencucinya. 

Membuang limbah langsung ke saluran air oleh usaha binatu rumahan 

merupakan salah satu tindakan yang berpotensi mencemari lingkungan. Hal 

ini jika dilakukan terus menerus oleh para pelaku usaha binatu rumahan 

tanpa pengawasan dan pengelolaan limbahnya dengan baik maka jelas 

berpotensi mencemari lingkungan. Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukannya makluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kegiatan membuang langsung 

limbah juga merupakan unsur yang memenuhi pasal 1 ayat (14) yaitu 

pencemaran lingkungan hidup, sehingga dalam hal pengoprasian usaha 
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binatu rumahan diduga terdapat potensi pencemaran lingkungan hidup yang 

disebabkan oleh kurangnya pengelolaan limbah hasil cuciannya serta jumlah 

usaha binatu rumahan yang semakin bertambah. 

Dalam hal ini peran pemerintah dalam pengawasannya terhadap 

kegiatan usaha binatu rumahan yang menghasilkan limbah dan berpotensi 

mencemari lingkungan sangat diperlukan, dan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah 

mengaturnya di dalam BAB IX yang mencakup tugas dan wewenang 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

Melihat adanya usaha binatu rumahan dengan segala aktifitas 

produksinya yang berpotensi mencemari lingkungan, tanggungjawab 

terhadap lingkungan, serta tugas dan wewenang pemerintah, maka penulis 

berminat melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PENGAWASAN 

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN KEGIATAN 

USAHA BINATU RUMAHAN DI KELURAHAN BENDAN DUWUR 

KOTA SEMARANG OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) 

KOTA SEMARANG” sebagai judul penelitian hukumnya. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas pembatasan masalah dalam 

penulisan ini meliputi pelaksanaan tanggungjawab lingkungan oleh 

pelaku usaha binatu rumahan serta pelaksanaan pengawasan oleh 

pemerintah kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang yang seterusnya disingkat DLH Kota Semarang terhadap 
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kegiatan usaha binatu rumahan, sehingga penulis memfokuskan atau 

membatasi permasalahan ini pada: 

1. Pelaksanaan Tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha binatu 

rumahan. 

2. Pelaksanaan Pengawasan oleh DLH Kota Semarang terhadap 

pelaksanaan tanggung jawab lingkungan usaha binatu rumahan di 

Kelurahan Bendan Duwur, serta 

3. Sanksi terhadap pelaku usaha binatu rumahan yang tidak 

melaksanakan tanggung jawab lingkungan. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan yang telah disusun maka penulis 

merumuskan masalah menjadi : 

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku 

usaha binatu rumahan? 

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang 

terhadap pelaksanaan tanggung jawab lingkungan usaha binatu 

rumahan? 

3. Bagaimana penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap 

pelaku usaha binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung 

jawab lingkungan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, penulis berpegang 

kepada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tanggung jawab lingkungan 

oleh pelaku usaha binatu rumahan, 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DLH 

Kota Semarang terhadap pelaksanaan tanggung jawab lingkungan 

usaha binatu rumahan, 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku usaha 

binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungan 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan permasalahan diatas dan tujuan 

penelitian maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi : 

1. Manfaat Teoristis 

Penulisan hukum ini hendaknya dapat memberikan manfaat 

pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang 

Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan yang berkaitan 

dengan tanggung jawab lingkungan dan kewajiban pemerintah dalam 

melaksanakan pengawasan di bidang Lingkungan Hidup. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis dan  memberikan masukan atau saran kepada pemerintah 
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dan pelaku usaha binatuakan pentingnya pengelolaan terhadap 

kelestarian dan keseimbangan ekosistem atau lingkungan hidup, 

b. Guna melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar 

sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

F. Metode Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitan, maka metode 

yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif hukum. Penulis lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Penekanan ini 

diarahkan pada objek penelitian yang meliputi 5 (lima) pelaku usaha 

binatu rumahan yang tersebar di Kelurahan Bendan Duwur Kota 

Semarang dan DLH Kota Semarang untuk mengetahui jawaban dari 

masalah yang telah dirumuskan pada bagian perumusan masalah, sehingga 

menghasilkan sebuah data yang merupakan data primer guna menjawab 

pertanyaan pada rumusan permasalahan yang telah di rumuskan. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
1
 

yaitu perilaku usaha binatu rumahan dan DLH Kota Semarang dengan 

metode wawancara. Data primer tersebut kemudian diolah dan dianalisa 

menggunakan bahan-bahan hukum salah satunya adalah bahan hukum 

                                                 
1
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitia Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-perss), hal. 12 
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primer. Bahan hukum primer ini mengikat atau bersifat autoritatif yang 

artinya mempunyai otoritas
2
, meliputi: 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang  

Lingkungan Hidup, 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2010 mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup, 

4. Peraturan Meteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Sanksi Administrasi, 

6. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran 

Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi 

Usaha Industri, 

7. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan  

kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 

dan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

                                                 
2
Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta, Prenadamedia Group, 

hal. 181 
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan 

Angka Kreditnya, 

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, 

9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian 

Lingkungan Hidup. 

Sehingga menghasilkan sebuah data yang berbentuk deksriptif 

analisis dan dapat menjawab pertanyan yang telah durumuskan pada 

rumusan masalah. 

G. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penulis 

mendeskripsikan kemudian menganalisis data hasil penelitian sehingga 

menghasilkan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung 

jawab lingkungan oleh pelaku usaha binatu rumahan yang ada di 

Kelurahan Bendan Duwur, pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota 

Semarang terhadap usaha binatu rumahan, serta sanksi terhadap pelaku 

usaha binatu rumahan yang terbukti malanggar tanggung jawab 

lingkungan. Data ini akan dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada bagian metode 
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penelitian diatas yang merupakan bahan hukum primer, sehingga dapat 

menjawab permasalahan yang telah durumuskan di dalam rumusan 

masalah. 

H. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah 5 (lima) pelaku usaha 

binatu rumahan yang tersebar di Kelurahan Bendan Duwur Kota 

Semarang dan DLH Kota Semarang. 

I. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data, sebagai 

berikut : 

a. Data yang dibutuhkan 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 

primer yang di dalamnya terkandung berbagai bahan hukum, 

data tersebut meliputi : 

1. Permasalahan Pertama 

Untuk mendapatkan data dari permasalahan 

pertama penulis membutuhkan data primer. Data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. Data ini meliputi permasalahan mengenai 

bagaimana pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh 

pelaku usaha binatu rumahan. Untuk mendapatkannya 

penulis melakukan studi lapangan langsung dengan metode 

wawancara kepada narasumber yaitu 5 pelaku usaha binatu 
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rumahan yang tersebar di Kelurahan Bendan Duwur Kota 

Semarang. 

2. Permasalahan Kedua 

Pengumpulan data pada permasalahan kedua 

mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh 

DLH Kota Semarang terhadap pelaksanaan tanggung 

jawab lingkungan usaha binatu rumahan. Data ini juga 

merupakan data primer yang di dapat langsung dari sumber 

pertama. Hal ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan 

yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap 

ketaatan pelaku usaha binatu rumahan terhadap tanggung 

jawab lingkungan berdasarkan undang-undang yang ada. 

Dengan demikian penulis melakukan studi lapangan 

langsung dengan metode wawancara kepada narasumber 

yaitu DLH Kota Semarang. Dengan demikian penulis 

mendapatkan data primer yang kemudian dianalisis 

menggunakan bahan-bahan hukum primer seperti yang 

telah di sebutkan di dalam metode penelitian di atas. 

Sehingga nantinya mendapatkan jawaban dari 

permasalahan yang kedua ini. 

3. Permasalahan Ketiga 

Untuk mendapatkan data primer dari bagaimana 

penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap 
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pelaku usaha binatu rumahan yang tidak melaksanakan 

tanggung jawab lingkungan, penulis melakukan studi 

lapangan langsung dengan metode wawancara kepada 

narasumber yaitu DLH Kota Semarang. Data primer yang 

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan bahan-bahan 

hukum salah satunya bahan hukum primer seperti, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB 

XII bagian ke dua sanksi administratif Pasal 74, Peraturan 

Mentri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengendalian Lingungan Hidup, BAB XVI 

mengenai sanksi administratif. Sehingga nantinya 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ketiga ini. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Lapangan 

Teknik pengumpulan data ini merupakan cara 

untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian  

yang telah disusun di atas. Data yang dibutuhkan oleh 

penulis adalah data primer, maka cara yang digunakan 

penulis dalam pengumpulan data ini adalah studi lapangan 
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dengan menggunakan metode wawancara. Penulis akan 

melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode 

wawancara kepada narasumber untuk mengdapatkan data 

primer. Wawancara akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 

kepada 5 (lima) pelaku usaha binatu rumahan yang 

tersebar di Kelurahan Bendan Duwur Kota Semarang dan 

DLH Kota Semarang.  

2. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-

undangan mengenai tanggung jawab lingkungan hidup, 

dalam bidang pengawasan, penerapan sanksi bagi pelaku 

usaha yang terbukti melanggar tanggung jawab 

lingkungan, serta studi pustaka ini sebagai pendukung 

dalam menganalisis data yang diperoleh. 

J. Metode Penyajian dan Analisis Data 

Penyajian data dalam penulisan  ini, disajikan dalam bentuk 

deskriptif analisis. Data yang diperoleh nantinya disusun secara 

sistematis, dideskripsikan, kemudian dianalisis dan disajikan dalam 

bentuk uraian sehingga dapat menggambarkan seluruh jawaban dari 

permasalahan yang telah dirumuskan.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif yaitu menjabarkan jawaban dari permasalahan yang 
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telah dirumuskan kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang 

telah disusun diatas sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis dan 

dapat dimengerti serta digunakan analisis dengan menggunakan metode 

inteprestasi hukum, yaitu dengan menjabarkan kemudian menafsirkan 

data hasil penelitian berdasarkan teori hukum. Analisa tersebut 

diharapkan pada akhirnya dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan 

kesimpulan.  
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K. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Teori Penulisan 

Hukum lingkungan mengatur segala jenis perilaku manusia yang berkaitan 

dengan lingkungan. Adanya hukum lingkungan dengan sifat hukum yang 

memberikan perlindungan dan memberikan kepastian, memberi jaminan 

kelestarian kepada lingkungan. Hal ini lah yang terkandung dan di atur di 

1. Pelaksanaan tanggung 

jawab lingkungan usaha 

binatu rumahan  

2. Pengawasan tanggung 

jawab lingkungan 

3. Sanksi terhadap 

pelanggaran tanggung 

jawab lingkungan 

Pertanyaan sebagai rumusan 

masalah yang muncul 

Bagaimana 

pelaksanaan 

tanggung jawab 

lingkungan oleh 

pelaku usaha 

binatu rumahan? 

Bagaimana 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

DLH Kota 

Semarang terhadap 

tanggung jawab 

lingkungan usaha 

binatu rumahan? 

Bagaimana penerapan 

sanksi oleh DLH Kota 

Semarang terhadap 

pelaku usaha binatu 

rumahan yang tidak 

melaksanakan 

tanggung jawab 

lingkungan? 
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dalam hukum lingkungan. Munadjat Danusapitro mengatakan Hukum 

Lingkungan dalam pengertian paling sederhana dapat diterangkan sebagai 

‘’hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup)’’
3
. Dalam 

penerapan hukumnya, hukum lingkungan di Indonesia melalui asasnya 

menyatakan bahwa tanggung jawab lingkungan berada pada tanggung 

jawab negara yang tertuang di dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 

huruf a. Dengan demikian maka negaralah yang bertanggung jawab 

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Asas tanggung jawab 

negara berarti tangung jawab bersama atara masyarakat dengan 

pemerintah serta pemerintah dengan jabatan, fungsi dan tugasnya 

bertanggung jawab membuat dan menjalankan undang-undang dan ditaati 

oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian yang dimaksut tanggung 

jawab lingkungan berada pada tanggung jawab negara adalah tanggung 

jawab bersama yang harus dijalankan dengan adanya undang-undang 

mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus 

ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. 

Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh masyarakat, 

harus diawasi oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-undang. 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk 

dilaksanakannya tanggung jawab lingkungan oleh masyarakat guna 

                                                 
3
Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan buku I : umum, Jakarta, Penerbit Binacipta, 

hal. 67 
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mempertahankan lingkungan hidup yang baik sehingga tidak 

menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Pencemaran merupakan salah satu masalah lingkungan. Di dalam Pasal 1 

ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup 

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 

yang telah ditetapkan. Sedangkan baku mutu lingkungan hidup adalah 

ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 

ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggangkan 

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup. Dengan demikian maka dapat diketahui dan ditetapkan 

baku mutu lingkungan hidup serta pencemaran yang terjadi. 

Dalam pencegaahan dan penanggulangan masalah lingkungan, pemerintah 

pusat telah mengeluarkan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara peraturan 

perundang-undangan negara telah menjamin terjaganya lingkungan hidup. 

Kemudian di Kota Semarang yang merupakan daerah otonom yang 

menjalankan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, maka dengan 

demikian Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan 

Hidup. Di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 

Pasal 11 ayat (1) huruf h dan n merupakan salah bagian dari  kewajiban 
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pemerintah daerah kota Semarang yaitu pelaksanaan pengawasan, 

pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah dan 

juga sebagai pelaksana upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, 

pemantauan dan pemulihan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Berdasarkan Pasal tersebut pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh 

usaha binatu rumahan yang ada di semarang dapat diawasi.  

L. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini untuk mempermudah pembaca 

dalam hal menggambarkan hasil penelitian hukum yang disusun oleh 

penulis. Berdasarkan susunan yang ada diatas seperti latar belakang, 

pembatasan dan perumusan masalah, maka sistematika penulisan yang 

akan disusun dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi emat (4) bagian 

yaitu: 

1. Bagian pertama 

Bagian pertama adalah Bab I yang berisi latar belakang, 

pembatasan dan perumusan masalah, kerangka teori yang 

mempermudah pembaca dalam menggambarkan permasalahan yang 

diteliti dan sistematika penulisan yang mempermudah pembaca dalam 

membaca penulisan hukum ini.Bagian ini menjelaskan alur pemikiran 

dari penulisan hukum ini. 

2. Bagian kedua 

Bagian kedua adalah Bab II yang berisi tinjauan pustaka yang 

membahas mengenai tinjauan umum atau membahas mengenai teori 
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yang digunakan. Dengan demikian alur pemikiran dalam penulisan 

hukum yang akan dilakukan dapat terwujud. Berdasarkan pembahasan 

mengenai teori yang digunan penulis akan membuat kerangka teori 

dengan pembahasan diantaranya: 

A. Tinjauan umum mengenai lingkungan hidup yang menjelaskan hal-

hal seperti: 

1. Pengertian lingkungan hidup 

2. Masalah lingkungan, 

3. Tanggung jawab lingkungan. 

B. Tinjauan umum mengenai pengawasan, yang menjelaskan hal-hal 

seperti: 

1. Pengertian pengawasan 

2. Tujuan pengawasan 

3. Jenis-jenis pengawasaan 

C. Tinjauan umum mengenai pengawasan lingkungan, yang 

menjelaskan hal-hal seperti: 

1. Kewenangan pemerintah dalam pengawasan lingkungan 

2. Pelaksanaan pengawasan lingkungan 

3. Penegakan hukum lingkungan 

D. Tinjauan umum mengenai usaha binatu rumahan yang menjelaskan 

hal-hal seperti: 

a. Pengertian industri 

b. Pengertian usaha binatu rumahan. 
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3. Bagian ketiga 

Bagian ketiga adalah Bab III, berisi interpretasi dari hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap perumusan permasalahan yang 

diteliti. Hasil penelitian ini menguraikan rumusan permasalahan yang 

diangkat yaitu mengenai : 

A. Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha binatu 

rumahan, 

B. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang terhadap 

tanggung jawab lingkungan usaha binatu rumahan, 

C. Penerapan sanksi oleh DLH Kota Semarang terhadap pelaku usaha 

binatu rumahan yang tidak melaksanakan tanggung jawab 

lingkungan. 

4. Bagian keempat 

Bagian keempat adalah Bab IV, bab IV adalah akhir dari penelitian 

yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan terhadap penelitian hukum yang 

ditulis. Ada pula dalam kesimpulannya memunculkan saran mengenai 

permasalahan yang diteliti. Dalam bab IV ini berisi: 

A. Kesimpulan, 

B. Saran 




