
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kawasan lndustri Karawang International Industrial City (KIIC) terletak 

di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat. 

Pengelola kawasan industri KllC adalah PT. Maligi Permata Industrial Estate 

dan PT. Harapan Anang Bakri and Son's. Kawasan lndustri KllC memiliki 

luas keseluruhan sekitar I .050 hektar dan terdapat sekitar tiga puluh delapan 

perusahaanlpabrik yang telah beroperasi, adapun industri-industri yang 

beroperasi antara lain industri kimia, komponen elektronik, tekstil, otomotif, 

komponen otomotif, penyepuhan dan sebagainya. 

Air baku yang digunakan mensuplai pabrik-pabrik yang berada dalam 

Kawasan lndustri KIIC berasal dari Saluran lrigasi Tarum Barat yang hulunya 

adalah Waduk Jatilihur, Purwakarta, Jawa Barat. Air yang telah digunakan 

untuk keperluan produksi dapat dibuang setelah diolah (treatment) terlebih 

dahulu. 

Sebelum dibuang kesaluran pembuangan air limbah yang menuju 

Sewage Treatment Plant yang dimiliki pengelola Kawasan lndustri KIIC, air 

buangan limbah harus memenulii standar air buangan limbah sesuai'dengan 

Estate Regulation Edisi No. 1611997 (lampiran 1 dan 2) yang mengacu pada 

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 660.311Sk16241BKPMD182 

(lampiran 4 dan 5) yang dimana di dalamnya mengatur mangenai kualitas 

buangan air limbah, kualitas emisi udara serta tingkat kebisingan suara. 
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Untuk kualitas buangan air limbah terdapat aturan mengenai item-item sifat 

fisik dan item-item kandungan kimia air yang telah diolah terlebih dahulu 

sebelum dibuang. 

Pada bulan Oktober 1999, pemerintah mengeluarkan revisi beberapa 

pasal pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah B3 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 

1999. Pada dasarnya, pasal-pasal yang direvisi adalah ha1 yang 

menyangkut tentang identifikasi limbah 83, setelah dilakukan rapat 

koordinasi antara BAPEDAL dengan berbagai pihak, maka disepakati 

perubahan-perubahan yang mendasar mengenai bagaimana tata cara 

penentuan apakah suatu limbah dapat dikategorikan sebagai limbah 83 atau 

tidak. Perubahan yang mendasar terdapat pada : 

(1) Sifat racun (TCLP) : Baku mutu TCLP zat pencemar (lampiran 12) berubah 

total, dimana pada Peraturan Pemerintah No. 85/99 baku mutu TCLP ini 

pada umumnya jauh lebih longgar dibandingkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 18/99. 

(2) Sifat racun akut : Suatu limbah dinyatakan B3, jika pada uji toksikologi nilai 

LD50 I 50 mg/kg berat badan. Pada Peraturan Pemerintah No. 85/99 

dinyatakan limbah B3, bila LD50 I 15.000 mglkg berat badan. 

(3) Sifat racun kronis : Jika ternyata nilai LD50 suatu limbah lebih besar dari 50 

mg/kg berat badan, dan limbah tersebut mengandung salah satu atau lebih 

zat pencemar yang terdapat pada lampiran 13, maka terhadap limbah 

tersebut wajib dilakukan evaluasi kronis yang bersifat studi ini bersifat "risk 
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assessment" yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat racun, 

konsentrasi, jumlah timbulan (regional dan nasional), potensi imigrasi, 

persistensi di lingkungan, bahaya dekomposisi, dan lokasi pembuangan 

limbah tersebut. Secara umum identifikasi limbah B3 versi Peraturan 

Pemerintah No. 85/99 ini jauh lebih komprehensif (Gambar I.), namun 

konsekwensinya menjadi lebih rumit, seperti halnya tata-cara yang 

digunakan oleh US-EPA (Anonim, 2000). 

Sumber : Buletin EnviroNews, 2000 
Gambarl. : Diagram ldentifikasi Limbah 83 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 85 Tahun 1999 

Pabrik-pabrik yang berada di kawasan industri KllC sebagian besar 

menggunakan air baku untuk keperluan produksinya, sebagian besar air 

buanganlbekas pakai pabrik-pabrik tersebut mengandung unsur- 

unsurlsenyawa-senyawa kimia maupun terjadinya perubahan fisis. Pihak 

pengelola kawasan industri KllC memiliki kebijakan mengenai air buangan 
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industri (Estate Regulation Edisi No. 1611997) sehingga air buangan yang 

mengandung unsur-unsurlsenyawa-senyawa kimiawi maupun peri~bahan 

fisis tersebut tidak melebihi ambang batas toleransi yang telah ditetapkan 

oleh Pernerintah Daerah Jawa Barat. 

Industri-industri yang berada di kawasan industri KllC harus 

melakukan pengecel:anlanalisa terhadap air buangan yang telah diolah yang 

siap dibuang kesaluran air limbah. Saluran pembuangan air limbah yang 

menuju Sewage Treatment Plant pengelola kawasan industri KllC menjadi 

satu dengan pembuangan air domestik pabrik yang bersangkutan. 

Air buangan limbah yang berasal dari Sewage Treatment Plant 

dibuang ke Sungai Citarum melalui Kali Cikalapa yang nantinya digunakan 

untuk pengairan sawah, memelihara ikan, dan kebutuhan lainnya oleh 

masyarakat sekitar yang dilalui oleh sungai tersebut. Penggunaan air untuk 

pengairan sawah, memelihara ikan dan kebutuhan lainnya oleh masyarakat 

sekitar diharapkan sesuai dengan baku mutu air yaitu aturan rnengenai baku 

mutu air terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 20 

Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yaitu pada Bab Ill. 

Penggolongan Air, Pasal 7 dan 8 (lampiran 6,7,8,9 dan 10). 

Menurut Hakim (1986) kualitas air yang dipergunakan untuk irigasi 

harus memenuhi standar tertentu. Faktor-faktor yang menentukan kualitas 

air irigasi meliputi (1) daya hantar listrik atau konsentrasi total garam-garam 

terlarut, (2) konsentrasi Boron, (3) Sodium Adsorption Ratio (SAR). Kriteria 

kualitas air irigasi disajikan pada Gambar 2. Sebagai berikut : 
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Sumber : Hakim, 1986, Dasar-dasar llmu Tanah 
Gambar 2. : Diagram Klasifikasi Kualitas Air lrigasi 

Faktor daya hantar listrik, air yang tidak asin (DHL = C1) dapat 

dipergunakan sebagai air irigasi untuk semua jenis tanaman, tanpa 

meninggalkan pengaruh buruk serta tanpa perlu pengelolaan khusus untuk 

mengontrol salinitas tanah. Air agak asin (DHL = C2) tidak dapat 

dipergunakan pada tanah dimana kecepatan leaching sedang sampai 

rendah. Hanya tanaman yang toleran mampu tumbuh dengan baik pada 

kondisi salinitas tersebut, lainnya memerlukan tindakan pengelolaan salinitas 

yang khusus. Air asin sampai sangat asin (DHL = C3 dan C4) 
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penggunaanya sangat terbatas, tanah harus benar-benar permeabel, 

tanaman yang toleran serta perlu kontrol salinitas yang intensif. 

Pengaruh Boron, Boron adalah unsur esensial untuk tanaman tetapi 

jumlah yang diperlukan sedikit (unsur mikro). Boron sangat berguna untuk 

tanaman tertentu. 

Faktor SAR, digunakan dalam hubungannya dengan pengaruh Na- 

tukar terhadap sifat fisik tanah, yaitu efek deflokulasi, SAR kelas S1 

umumnya baik untuk semua jenis tanah dan tanaman. SAR kelas S2 tidak 

baik untuk tanah bertekstur halus, kecuali bila terdapat gypsum dalam tanah. 

SAR kelas S3 umumnya jelek untuk semua jenis tanah sehingga 

memerlukan pengelolaan khusus, seperti drainase yang baik, leaching yang 

baik dan tambahan bahan organik. SAR kelas S4 tidak dapat dipergunakan 

untuk irigasi. 

lndonesia telah memiliki Undang-Undang mengenai lingkungan hidup 

yaitu Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dijelaskan di dalamnya yaitu pada 

Bab V. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Pasal 14 (lampiran 11). 

Sebagai contoh mengenai masalah lingkungan hidup pada saat sekarang 

yaitu kasus PT. lnti lndorayon Utama, Porsea, Sumatra Utara terbukti 

mencemari lingkungan sehingga kegiatan operasinya dihentikan oleh 

Pemerintah (Kompas, 18 Januari 2000), dan sehari kemudian perdagangan 

saham PT. lnti lndorayon Utama dihentikan di bursa saham Jakarta 

(Kompas, 19 Januari 2000). 
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6. ldentifikasi Masalah 

Pihak pengelola Kawasan lndustri KllC ikut serta dalam pengawasan 

analisa data air buangan limbah, yaitu dengan cara $ecara acak pada waktu- 

waktu tertentu. Pengambilan sampel air buangan limbah dilakukan pada 

setiap pabrik yang berada dalam Kawasan lndustri KllC untuk dianalisa 

sesuai dengan Estate Regulation Edisi No. 1611997. 

Pemantauan hasil analisa air buangan limbah yang dibuang tiap 

pabrik masih dilakukan secara manual sehingga data kurang terdokumentasi 

dan termonitor secara baik. Tidak terintegrasinya data-data analisa tersebut 

ke pihak pengelola kawasan setiap harinya sehingga pihak pengelola 

kawasan kesulitan mengetahui data-data analisa air buangan setiap pabrik 

yang berada dalam kawasan. Bila ada ketidak sesuaian (abnormalitas) 

kurang termonitor setiap harinya sehingga tindakan perbaikan maupun 

teguran terhadap industri yang bersangkutan sangat lambat bahkan 

cenderung kurang terawasi. 

C. Perurnusan Masalah 

(1) Bagaimana pengawasan yang diperlukan dalam memantau kualitas air 

buangan limbah. 

(2) Bagaimana kebutuhan sistem informasi untuk memantau hasil analisa yang 

perlu dilaporkan pada pihak pengelola kawasan industri. 

(3) Bagaimana sistem informasi manajemen yang diperlukan dalam memantau 

kualitas air buangan limbah. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1 Tujuan Penelitian 

(1) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi dalam memantau kualitas 

air buangan limbah. 

(2) Mengembangkan rancangan konseptual sistem informasi pemantauan 

kualitas air buangan limbah. 

(3) Melakukan rancangan fisik (disain) software pendukung sistem informasi 

pemantauan kualitas air buangan limbah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan sistem informasi yang 

terintegrasi analisa data air buangan limbah, serta dapat menginformasikan 

dan memberikan peringatan bila terjadi abnormalitas. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian diadakan pada Kawasan lndustri KllC 

dengan merancang sistem informasi yang sesuai untuk memonitor data-data 

analisa air buangan limbah pabrik-pabrik di Kawasan lndustri KllC 
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