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RPP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tutup Peluang Dumping di Laut Indonesia

Jakarta, 19 Februari 2014. Setelah tertunda sejak Maret 2012, pembahasan Rencana Peraturan
Pemerintah (RPP) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan Dumping kembali berjalan. Menariknya, ada penamaan baru atas RPP
ini menjadi: Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun. Hal penting lainnya, dumping masih diperbolehkan.

Di dalam Pasal 1 angka (12)  RPP ini, Dumping (pembuangan) didefinisikan sebagai kegiatan
membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah,
konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup
tertentu. Lebih lanjut, kewenangan penerbitan izin dumping sebagaimana diatur di dalam Pasal 178
dimiliki oleh Menteri, Gubernur, Bupati dan atau Walikota.

Berkenaan dengan hal tersebut, KIARA dan COMT-Universitas Surya menyatakan: pertama,
dumping seharusnya dilarang di dalam RPP ini. Hal ini selaras dengan semangat Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebagai contoh, pembuangan tailing ke laut dapat berdampak terhadap akumulasi logam berat di
biota, misalnya, ikan domersal yang memang habitatnya dekat dasar, kemudian cumi yang bertelur
di dekat dasar sebelum kemudian naik ke permukaan, kepiting/udang yang tinggal dekat dasar
perairan. Akumulasi logam barat juga dapat terjadi pada bentos dan plankton sehingga dapat
berdampak kepada manusia melalui proses rantai makanan.

Kedua, mengenai dumping limbah B3, Pasal 179 ayat (2) yang berbunyi: “Dumping limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pengolahan
sebelumnya”. Perlu penegasan definisi pengolahan dan cakupan kegiatannya sehingga potensi
terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat kandungan logam berat yang dibuang tidak terjadi.

Ketiga, pada bagian pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 241 terlihat adanya potensi
conflict of interest antara regulator/pemberi izin (Menteri, gubernur, atau bupati/walikota) dan
pengawas. Pada titik ini, perlu ada pemisahan antara fungsi regulator dengan pengawas, seperti
Environmental Protection Agency di Amerika Serikat yang melakukan pengawasan independen.

Keempat, Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau
keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup”. Berkaca pada fakta-fakta di lapangan, implementasi atas
amanah pasal ini sering kali dikesampingkan, khususnya terkait pembuangan limbah B3. Oleh



karena itu, pendapat dan persetujuan masyarakat yang akan terdampak harus menjadi syarat
penting.

Kelima, perkembangan mutakhir teknologi pengurai limbah seharusnya menjadi arah kebijakan
dalam RPP ini. Perkembangan mutakhir teknologi dapat mengatur zat seperti apa yang bisa
dilakukan pengelolaan limbah, bahkan untuk dilakukan dumping di bawah laut. Merujuk pada
London Dumping Convention tahun 1973 dan Protokol London tahun 1996, maka seharusnya RPP ini
lebih maju dalam mengatur daftar negatif dan positif substansi atau kandungan yang dilarang dan
tidak berbahaya untuk dumping.

Kelima, RPP tersebut tidak mengakomodir semangat United Nation Convention on the Law of The
Sea yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Dalam Pasal 194 ayat (1)
UNCLOS, menegaskan bahwa setiap negara penandatangan konvensi melakukan langkah penting
untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran lingkungan laut dari segala bentuk
sumber pencemaran, termasuk pelarangan dumping di dalamnya.***
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