
Abstract
Siak river water pollution problem has reached the threshold of anxiety, therefore, the

government issued a policy of Siak river waterpollution control to tackle the
pollution problem, but from twelve  programs

implemented only nine programs are implemented and three other programs are
not implemented, as for the factor-factors in hibiting the implementation of water

pollution control programs such Siak river does not
run smoothly is communication between the provincial and regency / city, the

meeting did not go smoothly coordination between provincial and district
governments, lack of human resources, limited funds, and natural resources are not yet

available.
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Pendahuluan
Di Indonesia, sungai dapat dijumpai di setiap tempat dengan kelasnya masing-masing.

Sungai di manfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik transportasi, mandi, mencuci
dan sebagainya bahkan untuk diwilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang
makan dan minum. Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat, sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan
nasional dan sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu
dengan lainnya.

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna
bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan
ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula
sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini.
Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara
(Joko Subagyo;1992) :

1. Dilindungi dan dijaga kelestariannya.
2. Ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.
3. Dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.
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Air atau sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak di jaga, baik dari segi
manfaatnya maupun pengamanannya. Hal Ini dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi pada
Sungai Siak di Propinsi Riau. Sungai Siak memiliki fungsi penting untuk memenuhi berbagai
keperluan, diantaranya; sarana transportasi air, sumber air bersih, dan pusat kegiatan bisnis.
Seiring dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkembangan kawasan untuk
berbagai pemenuhan kebutuhan (sarana pemukiman, perdagangan & industri, perhubungan,
perkantoran, pariwisata dan lain-lain) akan meningkat dengan cepat. Dengan adanya perubahan
penggunaan lahan tersebut maka implikasinya adalah adanya perubahan perilaku sungai, baik
yang menyangkut pola distribusi aliran sungai maupun perubahan kualitas sumberdaya air sungai.

Banjir, kekeringan, erosi, sedimentasi, dan pencemaran air sungai, merupakan respon atas
pengelolaan lahan di DAS Siak (Bapedal Propinsi Riau:2005).  Undang-Undang Nomor 7 tahun
2004 tentang Sumber Daya Air. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara
alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai Siak sebagai
bagian dari ruang yang memiliki karakteristik tersendiri, wilayahnya melintasi 4 kabupaten dan 1
kota yang merupakan satu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan.  Keempat kabupaten
dan kota yang termasuk ke dalam wilayah DAS Siak adalah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di DAS Siak sudah mengarah pada taraf
yang dapat mengancam keberlanjutan pasokan sumberdaya alam untuk pembangunan di masa
mendatang atau dengan kata lain sudah dalam tahap kritis. Beberapa isu penting kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan di DAS Siak seperti yang dipaparkan Menteri Pekerjaan
Umum dalam seminar penyelamatan dan pelestarian DAS Siak dan dapat dijadikan indikator
kritisnya DAS tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas dan kuantitas sungai Siak yang sudah berada di bawah ambang
batas ketentuan sungai yang lestari.

2. Tingginya Konversi Lahan
3. Kerusakan Lingkungan

a) Penggundulan Hutan
b) Abrasi Tebing
c) Sedimentasi
d) Pencemaran Air

Dari beberapa isu penting kerusakan sumber daya alam dan lingkungan DAS Siak diatas,
penulis tertarik untuk meneliti khusus tentang pencemaran air Sungai Siak. Ini dilakukan penulis
dikarenaknan oleh dua alasan yaitu : Pertama, untuk memperkecil ruang lingkup dari pada
penelitian, dimana lokasi yang akan diteliti adalah Daerah Aliran Sungai Siak bagian hilir, ini
disebabkan karena bagian hilir  merupakan daerah padat penduduk yang banyak menyumbangkan
limbah domestik berupa limbah rumah tangga. Selain itu berdasarkan studi konservasi DAS
Siak, persoalan-persoalan di DAS Siak ini memang lebih banyak terjadi di bagian hilir,seperti
yang terlihat pada tabel I dibawah ini.
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Tabel I.
Jenis Persoalan dan akar masalah di DAS Siak.

Sumber: Studi konservasi Das Siak,2005.Bapedal Propinsi Riau

Kedua, permasalahan pencemaran air Sungai Siak ini sangat penting karena air Sungai
Siak merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh penduduk yang tinggal di Daerah Aliran Sungai
Siak. Berikut penjelasan lebih rinci tentang pencemaran air Sungai Siak berdasarkan hasil studi
konservasi DAS Siak dan fenomena-fenomena yang terjadi :
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Pencemaran Air Sungai Siak
Sebagai dampak dari pengelolaan lingkungan yang masih belum optimal, pencemaran air

Sungai Siak akan terus terjadi dan dapat menimbulkan kualitas air sungai  yang makin  besar.
Selama ini DAS Siak sangat berguna untuk berbagai kepentingan seperti industri, pemukiman,
pertanian, perikanan, dan transportasi.  Kerusakan dan pencemaran air sungai  akhirnya akan
menjadikan fungsi sungai semakin kecil/rendah.

Beberapa sumber pencemar menjadi penyebab timbulnya kerusakan kualitas air Sungai
Siak.  Dengan beban pencemaran yang cukup tinggi, senyawa pencemar yang masuk ke dalam
air sungai akan mempengaruhi kualitas air sungai. Beban pencemaran yang berasal dari kegiatan
domestik memberikan kecenderungan peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk yang terdapat pada DAS Siak.  Berbeda dengan beban pencemaran domestik, beban
pencemaran industri cenderung menurun.  Hal ini dimungkinkan ada beberapa industri yang
telah melakukan pengolahan limbah cair industri.

Namun demikian pencemaran yang berasal dari industri perlu diperhatikan, karena sifat dan
jumlahnya yang sangat mempengaruhi kondisi air sungai.  Selain yang berasal dari kegiatan
domestik dan industri, kerusakan kualitas air Sungai Siak juga di akibatkan oleh adanya konversi
lahan pekebunan, pertambangan, dan transportasi air. Berdasarkan pemantauan terakhir dan
pemeriksaan kualitas air Sungai Siak yang dilakukan oleh Bapedal-Riau tahun 2005, telah ada
parameter-parameter yang berada diluar baku mutu yang telah ditetapkan.  Jika kondisi ini tidak
diperbaiki dan daya dukung  lingkungan semakin berkurang, maka kerusakan kualitas air sungai
akan semakin parah di masa-masa mendatang.

Sedangkan fenomena-fenomena pencemaran yang terjadi menurut  Bapak Tengku Ariful
Amri (Dir Rona lingkungan UNRI) yaitu akibat dari pencemaran itu masyarakat yang bermukim
dipinggir Sungai Siak menderita penyakit gatal-gatal dan diare. Ini disebabkan karena lingkungan
mereka tidak higienis karena air yang dipakai untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK) juga digunakan
untuk minum. Dan menurut Bapak Lukman Abbas kepala Bapedal Propinsi Riau, air Sungai Siak
sudah tidak lagi layak untuk dikonsumsi dan aktivitas masyarakat seperti cuci, masak dan mandi.
Persoalan-persoalan di DAS Siak ini harus di tanggulangi secepat mungkin, yaitu dengan suatu
pengelolaan yang baik dan harus sedini mungkin untuk dilaksanakan. Berbeda dengan
sumberdaya alam lain seperti hutan, tanah, yang pada umumnya memiliki status kepemilikan
yang jelas, sumberdaya air (termasuk di dalamnya Daerah Aliran Sungai) termasuk dalam
sumberdaya yang memiliki sifat kepemilikan “bersama” (common property). Oleh karena sifat
tersebutlah maka kesadaran, motivasi, dan partisipasi para pihak (terutama swasta dan
masyarakat) relatif rendah untuk memelihara kelestarian suatu DAS. Dalam kondisi seperti itu
maka peran pemerintah selaku pemegang kebijakan menjadi sangat penting.

Daerah Aliran Sunngai merupakan satuan ekologi yang melintasi batas-batas administrasi
pemerintahan,  maka dalam pengelolaannya pun seharusnya bersifat lintas batas administratif
dan lintas sektoral. Sebagaimana halnya kasus DAS Siak, kepentingan lembaga pemerintah,
swasta dan masyarakat di Wilayah Hulu berbeda dengan kepentingan para pihak di Wilayah
Tengah dan Wilayah Hilir DAS Siak. Dalam kondisi seperti ini tanpa adanya “perangkat”  kebijakan
yang dapat “memayungi” seluruh kepentingan, maka yang terjadi kemudian adalah munculnya
ego dan interest masing-masing lembaga/sektoral.

 Suatu kebijakan umumnya terdiri dari apa saja kebijakan itu, bagaimana pelaksanaannya
dan evaluasi dari pada kebijakan tersebut yang nantinya akan ditemukan faktot-faktor penghambat
dalam pelaksanaannya jika kebijakan itu ternyata tidak terlaksana dan factor-faktor pendukungnya
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jika kebijakan itu terlaksana. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti  tentang “KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK  (Studi Pada
Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir)”.

Gambaran Teoritis
Peran suatu pemerintah salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang

menyangkut dengan kepentingan masyarakat, salah satu contohnya adalah seperti masalah
kerusakan lingkungan yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Siak Propinsi Riau. Dengan
diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah
dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah diatasnya
tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan
permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Hal tersebut membawa konsekuensi
perlunya pelaksanaan management pembangunan daerah yang lebih professional, bottom up
dan mandiri. Artinya, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi management
yang lebih komprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dalam rangka otonomi daerah dua tugas pokok PEMDA adalah : menggali dan
memanfaatkan sumberdaya (manusia, alam, uang, sentra industry dan ekonomi) untuk kegiatan
pembangunan. Kegiatan yang dilakukan harus merupakan kegiatan pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan terhadap lingkungan. Pengertian
pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya merupakan proses pemenuhan semua
aspek kebutuhan kehidupan pada saat ini (present) dengan tanpa menimbulkan dampak negatif
untuk saat yang akan datang (future) . Definisi berkelanjutan juga dapat diterjemahkan sebagai
suatu kehidupan social yang harmonis dengan system alam yang sehat.

Pengelolaan sistem pembangunan dalam basis keterpaduan adalah sangat sulit. Karena
saling ketergantungan dari sistem, kerangka dan aspek-aspek sosial-ekonomi-alam adalah
sangat kompleks, sehingga kemungkinan dan peluang terjadinya salah pengelolaan dan
pembangunan yang mubasir adalah cukup besar. Bagian yang paling sulit adalah keterpaduan
dari keseluruhan sistem yang ada (Kodotie, J. Suharyanto, dkk, 2002:4).

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 15,Wewenang
dan tanggung jawab pemerintah propinsi dalam pengelolaan sumber daya air meliputi:

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan
nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekitarnya.

b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/
kota.

c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/
kota dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekitarnya.

d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota.

e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota
dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekitarnya.

f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan,
dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas
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kabupaten/kota;
h. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat propinsi dan/atau

pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber

daya air;
j. Membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok

masyarakat atas air;
k. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber

daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
l. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah

kabupaten/kota.

Seperti yang dikatakan diatas bahwa proses suatu kebijakan salah satunya adalah formulasi
kebijakan berupa langkah yang dilakukan setelah pemilihan alternative. Langkah tersebut dapat
berupa suatu program-program yang akan dilaksanakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘Program’ berarti rancangan mengenai asas
serta usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian program dapat dikatakan sebagai sebuah
rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan meski tidak
semuannya dapat terealisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana
komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber untuk masa yang akan datang
dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan
tersebut dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Charles  O jones dalam bukunya Public Policy menjelaskan program adalah cara yang
disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan,
pemberian tugas, langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan
dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu(Jones.
O,1991:256).

Program ini biasanya dijabarkan atau dirinci dalam sejumlah proyek dan didukung oleh
anggaran. Widavsky mengungkapkan dalam batasan yang paling umum, penganggaran diartikan
sebagai pengalihan sumber daya financial bagi kemanfaatan serta mencapai tujuan untuk
manusia. Oleh karena itu sebuah anggaran dapat dicirikan sebagai serangkaian tujuan dengan
daftar harga terlampir. Sebuah program bêrisi tindakan yang diusulkan pemerintah yang dalam
rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dari sebuah kebijakan yang pencapaiannya
problematic. Program akan ada apabila kondisi permulaan yaitu tahapan “apabila” dari hipotesis
kebijakan telah dirumuskan. Kata “program” sendiri menegaskan perubahan (konversi) dari
suatu hipotesis tersebut telah disahkan, sedang derajat keterlaksanaan konsekuensi atau akibat
yang diharapkan (yang merupakan tahapan “selanjutnya”) disebut penerapan. Selanjutnya
program itu juga memperlihatkan (T. Megareta, 2006).

1) Langkah-langkah utama yang perlu dipersiapkan untuk mencapai suatu tujuan,
2) Urutan/anggota yang bertanggungjawab untuk setiap langkah,dan
3) Urutan serta pengaturan langkah.
Namun, sebaik apapun program tanpa ada implementasi, mustahil sasaran dan tujuan-

tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.Udologi mengatakan pelaksanaan kebijakan adalah
suatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan
akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak
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diimplementasikan (Abdul Wahab, 1991:45).
Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan memfokuskan kepada dua aspek yaitu

siapa yang akan melaksanakan policy dan pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak
dari kebijakan elites tersebut. Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan public meliputi:

a. Pendekatan yang dilakukan oleh G.C Eduards III menyangkut syarat-syarat penting,
sebagaimana dikutip oleh Karmin (1993:17-18), meliputi.
1) Komunikasi, hal ini penting karena implementasi suatu kebijakan menyangkut banyak

pihak, terutama para pejabat birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka
harus berhubungan satu dengan yang lain secara sinergis. Untuk keperluan tersebut
informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten dan tepat waktu. Hal ini akan dapat
mengurangi erosi maupun distorsi terhadap pesan yang disampaikan.

2) Sumber daya manusia. Mereka adalah yang melaksanakan pekerjaan. Untuk dapat
melaksanakan tugas dengan baik diperlukan jumlah maupun mutu yang sesuai.
Disamping itu masih diperlukan pula adanya wewenang dan tanggungjawab yang
jelas serta fasilitas memadai.

3) Sikap para pelaksana. Yang dimaksudkan disini adalah kesepakatan terhadap
kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini dapat diperoleh melalui penciptaan budaya
organisasi.

4) Struktur birokrasi. Struktur ini harus mampu mewadahi proses kerja organisasi
bersangkutan dan pengaruh lingkungan.

b. Pendekatan Warwick. Menurut pendekatan ini tingkat keberhasilan implementasi suatu
kebijakan dipengaruhi oleh kuat lemahnya faktor pendorong dan penghambat yang ada
dalam organisasi. Faktor pendorong meliputi :
1) Komitmen pimpinan politik.
2) Kemampuan organisasi.
3) Komitmen para pelaksana.
4) Dukungan dari kelompok kepentingan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat meliputi Budiardjo, Pudjiastuti. T.N, 1996:242) :
1) Banyaknya pelaku yang terlibat. Hal ini menyangkut masalah span of control serta rumitnya

komunikasi.
2) Terdapatnya loyalitas ganda. Hal ini dikarenakan setiap anggota memiliki kepentingan-

kepentingan individual yang akan memberikan warna pada perilaku yang bersangkutan.
3) Sifat yang melekat pada program itu sendiri. Hal ini mungkin berupa faktor teknis, faktor

ekonomi maupun faktor sosial.
4) Panjangnya masa penyelesaian suatu program. Semakin lama penyelesaian suatu

program semakin banyak masalah yang timbul.
5) Terlalu sering dan cepatnya suatu mutasi pimpinan. Hal ini dapat merugikan individu

maupun organisasi yang bersangkutan sebab setiap orang memerlukan masa
penyesuaian dengan jabatan baru atau pimpinan/anak buah baru.

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK
Program  Pengendalian Pencemaran Air Sungai Siak terdiri dari 12 program. Berdasarkan

hasil penelitian dilapangan  dari 12 Program yang dilaksanakan ternyata hanya 9 program yang
terlaksana dan 3 Program tidak terlaksana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
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adapun waktu pelaksanaan dari program pengendalian pencemaran air sungai siak ini dimulai
pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

Adapun 9 Program pengendalian pencemaran air sungai siak yang terlaksana yaitu:
1. program pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal,
2. Penyediaan sarana sanitasi pedesaan,
3. Pelatihan pengelolaan lingkungan untuk masyarakat,
4. Pengembangan tempat pengolahan samah terpadu,
5.  Peningkatan kinerja pengolahan air limbah industri,
6. Pengembangan dan penerapan Teknik Produksi Bersih untuk industri,
7. Pengendalian limbah cair dan sludge kegiatan pertambangan,
8. Pengembangan sistem informasi lingkungan,
9. Pengawasan dan evaluasi implementasi program dan revisi program

Tiga Program pengendalian pencemaran air sungai siak yang tidak terlaksana yaitu :
1. program pengembangan Instalasi pengolahan air limbah terpadu untuk industri kecil/

menengah,
2. Evaluasi dan penyempurnaan implementasi pemantauan kualitas air yang telah berjalan,
3. Pemantauan rutin kualitas limbah cair dan Pengembangan sarana dan prasarana

pemantauan kualitas air dan limbah cair, serta laboratorium terakreditasi.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa faktor-faktor penghambat pelaksanaan
program pengendalian pencemaran air Sungai Siak adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi tidak berjalan lancar antara pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/
Kota.
Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis sewaktu melakukan wawancara, untuk
pihak Bapedalda Kota Pekanbaru memang tidak mengetahui sama sekali tentang
program-program diatas.

Menurut ibu Jasmiati (Bidang AMDAL Bapedal Kota Pekanbaru) kami memang
tidak mengetahui sama sekali tentang program pengendalian pencemaran air
Sungai Siak yang di buat oleh Bapedalda Propinsi, yang kami lakukan sekarang
untuk hal pengendalaian penemaran air Sungai Siak adalah berupa program
penyelamatan DAS. Pemerintah Propinsi dalam hal ini Bapedalda Propinsi jarang
sekali sharing (berbagi) program dengan kami, sehingga kami lebih dekat dengan
pihak Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sumetera. (16/10/2008, 09.45,
Bapedal Kota Pekanbaru)

Adapun program dari Bapedalda Kota Pekanbaru untuk pengendalian pencemaran air
Sungai Siak terdiri dari :
1. Pemantauan kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru. Dimana

dari hasil laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2007 oleh pihak Bapedalda
Kota Pekanbaru di dapatkan bahwa yaitu :
a. Beberapa parameter air Sungai Siak dan anak Sungai Siak melebihi nilai ambang
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batas maksimum yang telah ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk air
kelas II. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi oleh instansi atau
dinas terkait di Propinsi Riau ini khususnya Kota Pekanbaru.

b. Indeks mutu lingkungan perairan Sungai Siak dan anak Sungai Siak di Kota
Pekanbaru dapat dikategorikan buruk sampai sangat buruk. Sehingga perlu
adanya pengelolaan yang lebih baik.

c. Beberapa parameter pengamatan air Sungai Siak pada saat sebelum aktivitas
(pagi) dan setelah aktivitas (sore) mengalami peningkatan.

2. Analisis limbah cair kegiatan hotel dan wisma, rumah makan dan kegiatan industry.
Dari hasil kegiatan ini di dapatkan  bahwa :
a. Hasil analisis yang dilakukan bahwa air buangan di pusat perbelanjaan merupakan

salah satu sumber dari limbah organik, dimana terlihat dengan jelas bahwa parameter
yang keberadaannya berhubungan dengan bahan organik melebihi nilai ambang
batas.

b. Kegiatan hotel dan wisma dalam penelitian ini semuanya tidak memiliki penanganan
hasil buangan yang baik, sehingga konsentrasi parameter yang diukur sangat
tergantung dari aktifitas hotel dan wisma tersebut. Bila aktifitasnya tinggi maka
kemungkinan besar konsentrasi setiap parameter akan meningkat pula.

c. Kegiatan rumah makan yang dipantau tidak satupun yang memiliki pengelolaan limbah
yang baik , semua kegiatan langsung di buang di selokan, sehingga beberapa
parameter yang diukur seperti TSS,COD,BOD, ammonia, nitrit dan fosfat telah
melewati baku mutu berdasarkan PP No.82 Tahun 2001 Kelas I.

d. Setiap kegiatan industry yang dipantau, ada beberapa parameter yang telah melebihi
baku mutu yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya kerja
dari IPAL yang dimiliki.

Ketidaktahuan pemerintah daerah tentang program yang dibuat propinsi juga
dialami oleh Bapedalda Kabupaten Siak.

mengatakan bahwa : kami memang ada di beritahu tentang master plan ini tetapi
sampai sekarang tidak ada kami dapatkan, pihak kami sudah mencoba untuk
meminta tetapi pihak propinsi mengatakan kalau master plan tersebut belum siap,
sehingga untuk saat ini kami mempunyai program sendiri dalam hal pengendalian
pencemaran Sungai Siak di wilayah kami.(18/09/2008, 12:07 wib, Bapedal
kabupaten Siak)

Namun, setelah di konfirmasi dengan pihak Bapedal Propinsi, program-program
pengendalian pencemaran air sungai tersebut sudah di ketahui, bahkan pihak propinsi dalam
hal ini Bpk.Makruf Siregar sebelumnya  merekomendasikan agar program-program tersebut di
tanya langsung ke pihak Bapedal kabupaten dan kota untuk lebih jelasnya. Hal ini terjadi
dilatarbelakangi oleh satu sebab yaitu koordinasi yang tidak berjalan lancar.

2. Rapat koordinasi tidak berjalan lancar antar pemerintah kabupaten/kota dengan
pihak propinsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan rapat koordinasi tidak berjalan lancar. Dari
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hasil wawancara dengan Pihak Bapedalda Kabupaten Siak (Ibu Zulmaniyetti) rapat
koordinasi hanya dijalankan apabila ada masalah, kalau tidak ada masalah maka rapat
tidak akan diadakan.

Sehingga dari pengamatan peneliti disini mereka harus menunggu suatu masalah
terlebih dahulu timbul. sehingga sifatnya mengendalikan dampak yang sudah terjadi
bukan mencegahnya. Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan Instalasi Pengolahan
Air Limbah Komunal, dimana menurut pihak Propinsi ( Bpk. Makruf Siregar ) Instalasi
Pengolahan Air Limbah Komunal didirikan atau di bangun di dua tempat yaitu tepatnya di
Kota Pekanbaru yaitu terletak di Desa Kampong Bandar dan di Kabupaten Siak yaitu
terletak di Pasar Perawang.

 Namun setelah dikonfirmasi dengan pihak Bapedalda Kabupaten Siak (Ibu
Zulamaniyetti), ternyata mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa ada di bangun
Intstalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di daerah mereka. Menurut pengematan penulis
seharusnya mereka mengetahuinya mengingat di bangun di daerah yang memang teritorial
mereka, tetapi kenyataannya mereka tidak tahu sehingga disini dapat di lihat bahwa tidak
adanya koordinasi antar pemerintah daerah dan propinsi.

3. Kurangnya sumber daya manusia.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapedalda Kabupaten Siak yaitu dengan

Ibu Zulmaniyetti (Sekretaris Bapedalda Kabupaten Siak) salah satu factor yang
menyebabkan ketidakteraturan mereka dalam melakukan program pemantauan kualitas
air Sungai Siak adalah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang
tersebut.Menurut pihak Bapedalda Kabupaten Siak biasanya dalam sekali pemenatauan
dibutuhkan 4 samapi 5 orang tenaga pemantau, namaun mereka hanya punya 3  tenaga
ahli sehingga mereka biasa meminta bantuan propinsi serta perguruan tinggi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapedal Propinsi yaitu
dengan salah satu staf penegndalian pencemaran Bapedal Propinsi, peneliti menemukan
bahwa masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini kita
ambil contoh yaitu ibu Ristauli yang tidak mengetahui arti dari komunal, menurut peneliti
untuk seorang staf pengendalian pencemaran hal ini seharusnya tentu sangat dikuasai
apa itu septitank komunal atau arti dari komunal itu sendiri.

4.  Keterbatasan Dana.
Dari hasil wawancara dengan ketiga instansi tersebut yaitu pihak Bapedal Propinsi

dengan Bpk. Makruf Siregar dan Ibu Ristauli, Kota Pekanbaru dengan Ibu Jasmiati, dan
Kabupaten Siak dengan Ibu Zulamniyetti salah satu penyebab program pengendalian
pencemaran air Sungai Siak dalam hal ini pemantauan kualitas air Sungai Siak kurang
berjalan lancar adalah karena faktor keterbatasan dana. Menurut ibu Ristauli ( staf
pengendalian pencemaran Bapedal Propinsi ) mereka akan turun kelapangan
dengan system kondisional atau melihat keadaan, jika ada dana kita turun, kalau tidak
ada dana terpaksa kita menggunakan dana seadanya, beginilah resiko orang lapangan.
( 30/10/2008, 14:03, Bapedal Propinsi Riau)

Menurut peneliti ini pastinya akan berdampak dengan hasil dari pemantauan kualitas
air sungai tersebut. Hasilnya akan tidak maksimal tentunya. Selain itu berapa jumlah
dana yang dibutuhkan dalam sekali pemantauan, menurut ibu Ristauli tergantung dari
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luas wilayah yang dipantau. Dan Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Propinsi.

Selain itu dana dari pusat juga tidak mencukupi, dengan kondisi keuangan yang ada,
pada tahun 2003 Kementerian Lingkungan Hidup, baru mampu memberikan bantuan
dana stimulant Pemantauan kualitas Air Sungai untuk 30 (tiga puluh) Bapedalda propinsi
masing-masing (Rp.17.000.000). Anggaran ini sangat kecil dibandingkan dengan
kebutuhan untuk mendapatkan kualitas air yang memadai sehingga menyulitkan
pemerintah untuk menanggulangi masalah pencemaran air di daerah. Dari hasil
wawancara juga didapat bahwa mereka akan turun kelapangan jika ada laporan
pencemaran yang terjadi, sehingga disini menurut peneliti mereka hanya akan turun jika
ada masalah dan hanya akan turun karena merupakan suatu rutinitas yang tentunya
apabila dana tersedia.

5.  Sumber daya alam yang belum tersedia.
Yaitu belum tersedianya tanah untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah

untuk industri kecil dan menengah. Maksud dari belum adanya tanah yang tersedia
adalah belum adanya lokasi yang sesuai dan tepat untuk pembangunan Instalasi
Pengolahan Air Limbah, ada yang tepat tetapi tanah atau lokasi tersebut merupakan
tanah warga.

PENUTUP
Untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan pengendalian pencemaran air sungai siak

ini diharapkan untuk  diibuatnya suatu badan yang khusus menangani pencemaran yang terjadi
di Daerah Aliran Sungai Siak, yang mempunyai legalitas dan sebaiknya program awal
pengendalian pencemaran air Sungai Siak ini di tujukan terlebih dahulu pada perubahan pola
hidup  masyarakat sekitar sungai.

Setiap pemerintah yang mempunyai kepentingannya masing-masing sebaiknya lebih
memperhatikan dampak dari kepentingan tersebut terhadap lingkungan khusunya untuk
kelestarian sungai. Antara Pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota juga harus menjaga
hubungan yang harmonis, agar koordinasi berjalan lancar. Untuk pembiayaan program sebaiknya
jangan hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah tetapi juga mengajak pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat
untuk terlibat didalamnya.
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