
 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perkembangan Industri di Bangladesh 

 Industrialisasi membuat Bengal terkenal selama periode kuno. Sejak saat itu terkenal sebagai 

pusat perdagangan internasional terkemuka juga untuk kerajinannya yang  terkenal di 

dunia. Selama abad ke-5, kota pelabuhan terbesar Tamrolipti memiliki hubungan perdagangan 

dengan India Selatan, Ceylon (Srilanka), Melayu (Malaysia), Burma (Myanmar) dan negara-

negara di sekitar Teluk Persia dan Timur Jauh. Industri besar yang berkembang pada abad ini di 

Bengal adalah tekstil, gula, garam gading dan produk logam. Pedagang Arab memainkan peran 

kunci dalam membangun hubungan perdagangan antara Chittagong dan tujuan luar negeri. Bukti 

sejarah menunjukkan bahwa proses industrialisasi dimulai di Bengal jauh sebelum kelahiran 

Kristus. Maslin Dhaka menjadi populer di kalangan keluarga kerajaan dunia dari sekitar 325 

SM. Bengal memiliki reputasi dunia untuk industri pembuatan kapal pada waktu itu. Perdagangan 

ekspornya sebelum tahun 500 M cukup signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Barang 

ekspor utama adalah tekstil dan kain, gula, garam dan ornamen. Banyak unit pembuatan kerajinan 

didirikan di seluruh Bengal pada tahun 600 M dan sektor ini menjadi sangat kaya. Tren berlanjut 

perlahan hingga abad ke-17 karena artignas hanya terlibat dalam pembuatan beberapa produk 

selama berabad-abad. 

1. The Mughal Period  

 Produksi industri di Bengal mengalami ekspansi yang nyata selama era ini karena volume 

ekspor meningkat secara bertahap dengan partisipasi asing, terutama perusahaan-perusahaan 

Eropa. Peningkatan produksi dan pemasaran banyak membantu mempopulerkan penggunaan 

dokumen perdagangan di sektor perbankan dan asuransi. Selama pemerintahan Mughal di Bengal, 

berbagai keluarga pengrajin tradisional milik kasta profesional terkemuka Penenun Operator 

Pemintal (Weaver), tukang kayu dan pembuat tembikar, banyak memberikan kontribusi bagi 

perkembangan industri lokal. Dari abad ke-17 produk tekstil berkualitas tinggi menjadi salah satu 

barang ekspor yang menguntungkan. Dengan perluasan pasar produksi gula juga 

meningkat. Sebuah kemajuan luar biasa dibuat dalam produksi garam dari air asin selama abad ke-



 

17. Dalam kurun waktu itu, barang-barang lain yang diproduksi secara besar-besaran di Bengal 

adalah alat-alat pertanian, barang-barang dan senjata logam timbal, cetakan tembaga, patung 

gading, jahitan dan sulaman kayu serta ornamen. 

2. British Period 

 Sebelum pembentukan pemerintahan Inggris di India, sektor tekstil Bengal sepenuhnya 

berbasis pondok dan para rentenir memainkan peran penting dalam membiayai produksi dan 

pemasaran kain. Penenun diberi pinjaman sebagai uang yang sungguh-sungguh oleh East India 

Company melalui agencis. Dengan berjalannya waktu sistem peminjaman uang yang sungguh-

sungguh, menjadi merugikan dan represif bagi para penenun karena tingkat bunga yang tinggi dan 

harga yang sangat rendah dari produk mereka dibayar di muka. Langkah-langkah ini akhirnya 

memaksa mereka untuk melepaskan profesi leluhur mereka. Pada tahun 1776, jumlah penenun di 

distrik Dhaka adalah 146751 dan lebih banyak lagi orang yang terlibat dalam operasi pemintalan 

di distrik lain. Sebagian besar industri tekstil berlokasi di Maldah, Haripal dan Sripur dari 

Rajshahi, Balikushi dan Kagmari dari Mymensingh. Burdwan, Khirpoy dan Radhanagar dari 

Midnapore dan Shantipur dan Baron dari distrik Nadia mengalami penurunan selama periode 

berikutnya. Pasalnya, pemerintah Inggris memberlakukan tax bargiers dan non-tax bargiers atas 

kain yang diimpor Inggris dari Bengal. Di sisi lain, industri tekstil Inggris yang berkembang pesat 

setelah revolusi industri mengurangi permintaan kain impor di sana. 

 Bengal adalah pusat produk sutra di India Britania dan industri ini menarik banyak perhatian 

para empu sejak awal pemerintahan mereka. Perusahaan India Timur mendirikan industri sutra 

dan mengambil inisiatif untuk budidaya kokon di Bengal. Perseroan mengembangkan mekanisme 

ekspor sutra dari Bengal ke negara lain. Murshidabad adalah daerah penghasil kepompong utama 

dan produksi sutra. Bagian dari Murshidabad adalah bagaimana di bawah distrik Rajshahi. Industri 

sutra Bengal yang berkembang harus mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-19 ketika 

gagal menghadapi persaingan dengan benang sutra murah yang diimpor dari Cina dan Jepang dan 

kain alternatif murah yang diproduksi di Inggris. 

      East India Company mengembangkan galangan di Kolkata untuk memfasilitasi pembangunan 

kapal, perbaikan kapal dagang dan kapal perang. Baik perusahaan Inggris maupun perusahaan 

lokal memanfaatkan keahlian pekerja dok dari pengalaman Bengal dalam pembuatan kapal besar 

dan kereta api dalam pembuatan kapal dan perbaikan perusahaan skala besar yang dikembangkan 



 

pada periode Inggris adalah industri goni, gula dan garam. Pemerintah East India Company 

memperoleh banyak uang dari pajak yang dikenakan pada perdagangan garam, yang pada akhirnya 

menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif, pada kondisi sosial ekonomi Bengal 

kontemporer. Dampak positifnya adalah peningkatan produksi garam di bawah sponsor 

pemerintah dan sisi negatifnya adalah kenaikan harga garam karena pengenaan pajak yang lebih 

tinggi telah mengubah barang tersebut menjadi konsumen biasa dan miskin. Di negara ke-19 

pertengahan, pemerintah Inggris menetapkan bea masuk atas garam asing sedemikian rupa 

sehingga harganya tetap sama dengan garam produksi lokal. Kebijakan itu akhirnya berujung pada 

proses penutupan pabrik garam di Bengal karena kualitas garam impor lebih baik. 

     Pada abad ke-18, daerah penghasil gula terkemuka di British India adalah Benaras. Bengal 

menduduki posisi teratas di bagian akhir abad ini. Kenaikan harga gula di Inggris dan jatuhnya 

komunitas kulit hitam penghasil gula di Haiti dan St. Domingo menciptakan permintaan gula yang 

tinggi di seluruh dunia termasuk Inggris. Mengambil kesempatan ini para penguasa kolonial mulai 

mengekspor gula Bengal ke Inggris dan bagian lain dunia. Sejumlah besar pabrik gula modern 

yang digerakkan oleh uap didirikan pada tahun 1830 di banyak tempat untuk memenuhi 

permintaan gula yang terus meningkat di pasar internasional. Tetapi penurunan dimulai dari tahun 

1846 karena gula Bengal tidak dapat bertahan di pasar Inggris karena persaingan yang tidak merata 

di sana. Pemerintah Inggris menaikkan bea masuk untuk gula Bengal pada tingkat yang sangat 

tinggi dan dengan sengaja mengubah aturan bea masuk untuk tujuan itu.  

 Apalagi pemerintah kolonial di India mengambil beberapa tindakan untuk mengekang 

aliran ekspor gula Bengal ke Inggris dari India, yang tidak lain adalah hambatan non-tarif. Apalagi 

harga gula di pasar internasional mulai turun karena adopsi teknologi baru yang memiliki kapasitas 

produksi lebih tinggi di pabrik gula Jawa, Mauritous dan Formosa (Taiwan). Akibatnya, industri 

gula Bengal yang berorientasi ekspor akhirnya mengalami kehancuran total, karena biaya 

produksinya lebih tinggi daripada pasar internasional. Namun, permintaan gula di pasar domestik 

India dipenuhi oleh produk-produk Bengal termasuk berbagai molase lokal yang lebih murah dan 

bergizi, yang dibuat dari jus yang diekstraksi dari kurma dan pohon palem. Dan akhirnya, 

    Selama pemerintahan Inggris, industri di Bengal khususnya industri rumah tangganya telah 

mendapatkan ciri menonjol dari spesialisasi terkompresi karena berbagai keterbatasan. Sementara 

itu industri goni dan batu bara berkembang. Di India, spesialisasi pengrajin dan pengrajin berbasis 



 

kasta diperkaya melalui praktik beberapa abad dan standar yang mereka capai sangat kaya. Para 

pedagang Inggris maupun lokal banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan industri 

rumahan. Namun dalam banyak kasus, kerajinan lokal tidak disukai, bahkan para pengrajin disiksa 

secara fisik dan dipaksa untuk melepaskan pekerjaan tradisional mereka demi menampung barang-

barang impor. 

3. The Pakistan Era 

     Setelah bagian dari India, 1947, Pakistan Timur mewarisi sebagian kecil industri yang dimiliki 

oleh Bengal yang tidak terbagi. Dari 118 pabrik goni, 18 pabrik baja dan 16 pabrik kertas di 

Bengal, tidak ada satu pun perhatian yang berlokasi di wilayah Pakistan Timur. Hanya ada 90 

pabrik pemintalan dari 389 pabrik Bengali, 10 pabrik gula dari total 166 dan 3 pabrik semen dari 

19 pabrik yang serupa. Pabrik semen yang terletak di Chatak di distrik Sylhet harus bergantung 

pada Assam India untuk pasokan batu kapur. Semua pabrik pemintalan di Pakistan Timur harus 

bergantung pada India untuk bahan mentah. Menurut Laporan Sensus tahun 1951, ada 63.234 

pekerja non-pertanian, 115.480 pekerja industri terampil, 184.535 pekerja yang terlibat dalam 

pertambangan batu bara dan batu dan 121.522 pekerja profesional di Pakistan Timur. Dari 602.875 

Pekerja, 4. 67% dari total angkatan kerja, dipekerjakan di sektor produksi dan ini terutama terdiri 

dari pabrik pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Dari jumlah tersebut, 430.148 pekerja 

terlibat langsung dalam proses produksi dan sisanya berperan sebagai pendukung. Ada 360.603 

unit industri rumahan di Pakistan Timur yang mempekerjakan 949.074 pengrajin. Hanya 200 unit 

industri yang dapat memanfaatkan listrik untuk produksinya. 

      Dalam Kebijakan Pengembangan Industri pemerintah Pakistan, produksi senjata dan amunisi, 

pembangkit listrik tenaga air, gerbong kereta api, telepon, telegraf dan nirkabel tetap disediakan 

untuk sektor publik dan kewirausahaan swasta didorong untuk berinvestasi di semua sektor 

lainnya. Meskipun hanya 24 kategori industri termasuk goni, tekstil, sutra dan rayon berada di 

bawah kendali unit perencanaan pusat. Pemerintah membentuk dua organisasi khusus, Perusahaan 

Pengembangan Industri Pakistan (PIDC) dan Perusahaan Keuangan Industri Pakistan (PIFC) 

untuk mempromosikan upaya industrialisasi. PIDC telah memainkan peran penting dalam 

mendirikan unit-unit industri di berbagai sektor termasuk goni, kertas karton, semen, pupuk, gula, 

produk kimia, tekstil, farmasi, teknik ringan dan pembuatan kapal. Namun, pemerintah pusat 

mengadopsi kebijakan diskriminatif yang mendukung Pakistan Barat untuk pengembangan 



 

industrinya dengan mengubah kekayaan dan investasi modal dari Pakistan Timur. Selain itu, 

pemerintah menginvestasikan sebagian besar sumber daya eksternal di Pakistan Barat untuk 

pengembangan industrinya. Di Pakistan Timur, ketiadaan atmosfer yang menyenangkan untuk 

industrialisasi sangat akut dan dengan demikian tidak ada ruang untuk pengembangan modal 

secara lokal. Mereka yang maju untuk berinvestasi di Pakistan Timur sebagian besar adalah 

pengusaha non-Bengali. Pemerintah pusat biasa menetapkan harga produk industri sedemikian 

rupa sehingga konsumen Pakistan Timur harus membeli produk lokal dengan harga lebih tinggi 

daripada produk Pakistan Barat. Terlepas dari semua langkah yang disengaja dan diskriminatif 

yang diambil oleh pemerintah Pakistan, Pakistan Timur mencapai sedikit kemajuan dalam 

industrialisasi dari tahun 1950 hingga 1970.  

 Pada tahun 1970, terdapat 408 unit produksi ford, enam pabrik minuman, 26 industri 

pengolahan tembakau, 792 pabrik tekstil, 204 unit pembuatan sepatu, 14 pabrik produksi kayu dan 

gabus. 70 pabrik pembuatan furnitur, 33 unit produksi produk kertas, 14 percetakan dan 

percetakan, 572 pabrik kimia. 3 unit pabrik produk minyak bumi dan batubara, 3 pabrik karet, 53 

pabrik berbahan dasar menarel, 35 pabrik berbasis logam dasar, 257 unit metalurgi, 34 pabrik 

barang listrik, 88 pabrik produksi peralatan non-listrik, 65 unit pembuatan alat komunikasi dan 

166 unit manufaktur produk lain-lain di Pakistan Timur saat itu. Namun, menurut sumber resmi, 

206, 058 tenaga kerja dipekerjakan di 1.580 unit produksi Pakistan Timur pada tahun 1970. Nilai 

bersih produk yang dihasilkan pada tahun itu adalah Rs. 3.636 miliar, dengan nilai tambah sebesar 

Rs. 1,708 miliar. Pangsa sektor industri dalam PDB, yang hanya 3,9 persen pada tahun 1950 

meningkat menjadi 8,9 persen pada tahun 1970. 

4. The Bangladesh Era 

      Sektor industri mengalami kerusakan parah selama perang pembebasan pada tahun 1971. 

Biaya rekonstruksi dan rehabilitasi unit-unit industri yang rusak diperkirakan mencapai Taka 291 

juta, di mana Tk. 223 juta diperkirakan untuk industri sektor publik. Perjalanan sektor industri 

yang dinasionalisasi dimulai pada tahun 1972 dengan 72 pabrik goni (kapasitas produksi 79.200 

m ton), 44 pabrik tekstil (kapasitas produksi 13,4 juta pound), 15 pabrik gula (169.000 m ton), satu 

pabrik (350.000 m ton) , unit mesin diesel (3.000) dan industri pembuatan kapal. Namun semua 

industri ini segera berubah menjadi kekhawatiran yang hilang karena salah urus dan penghilangan 

kekayaan dan modal secara rahasia.  



 

 Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan penguasaannya terhadap perusahaan-

perusahaan yang dinasionalisasi untuk menghadapi konsekuensinya. Pemerintah merevisi 

kebijakan dan meningkatkan batas investasi pengusaha swasta dengan tetap menguasai sektor 

industri. Langkah itu tidak membuahkan hasil positif. Banyak perubahan dan penyesuaian yang 

dibawa dalam kebijakan negara untuk mendapatkan kemajuan yang signifikan dan akhirnya 

pemerintah mengadaptasi kebijakan industri baru pada tahun 1982 untuk mencapai target 

tersebut. Di bawah kebijakan baru 1.076 perusahaan milik negara dialihkan ke pemilik 

swasta. Proses privatisasi harus menderita lagi karena kurangnya pengalaman dan keterampilan 

manajemen orang-orang kaya yang baru muncul, yang memiliki pabrik dan pabrik tersebut. Alih-

alih mengikuti laju perkembangan industri, banyak di antara mereka yang mulai mengurus uang 

tunai dengan menjual properti berharga, yang mereka beli dengan harga yang jauh lebih murah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: 



 

 

      Sebagian besar unit industri di Bangladesh termasuk dalam kategori industri kecil dan rumah 

tangga. Ada 932.200 unit dari kategori ini pada tahun 1984, di antaranya dan tanaman ATBM, 

20,7% adalah kerajinan tebu dan bambu 15,4%, bengkel furnitur 8,1%, produk rami dan benang 

kapas 6,1%, gerabah-3,4%, unit penghasil biji minyak- 0,3 %, bengkel pandai besi-3,2%, 

pengecoran tembaga-0,8% dan sisanya adalah jenis pabrik lainnya. Penenun tinggal di hampir 

semua tempat di Bangladesh dengan konsentrasi ekstra di daerah Baburhat, Narshingdi, Homna, 

Bancharampur, Bajitpur, Tangail, Shahjadpur, dan Jessore. Industri sutra berkembang di Rajshahi 

dan Bhalahat. Pada tahun 1980-an, tempat-tempat berikut menjadi terkenal untuk membuat 

kerajinan tangan dengan memadukan keahlian lokal: Chapai Nawbganj dan Islampur untuk 

pengecoran Tembaga, Sylhet untuk produk tebu dan tikar, 

      Pada tahun 1984, ada Enam ribu alat tenun dan 1.025.000 spindel 58 pabrik tekstil di 

Bangladesh. Itu bisa menghasilkan 106,2 juta pon benang dan 63 juta meter kain per 

tahun. Industri Tekstil, sebagai komponen utama dari sektor yang dinasionalisasi, harus menderita 
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kerugian serius seperti industri lainnya. Pada tahun 1984, jumlah kerugian meningkat menjadi 

Taka 353,4 juta karena manajemen yang lemah, situasi yang merugikan untuk mengembangkan 

keterampilan dan kapasitas pekerja dan pasokan bahan baku dan tenaga yang tidak memadai. Ada 

70 juts mill dengan 23.700 spindel di Bangladesh pada tahun yang sama. Kemudian pabrik 

memiliki 168.000 pekerja dan 27.000 staf lainnya. 

     Pabrik menggunakan 545.000 m ton goni mentah pada tahun itu. Namun total produksi tahun 

ini jauh lebih rendah dari produksi 561.000 m ton pada tahun 1969 oleh 55 pabrik goni dari 21.508 

spindel. Dhaka, Chittagong dan Khulna adalah pusat utama industri goni. Sekarang, produk plastik 

yang relatif lebih murah dan lebih tahan lama telah menggantikan barang goni. Apalagi industri 

goni tanah air semakin berkurang dalam konteks perubahan kondisi global dan persaingan 

melawan India. 

      Perkembangan industri baru seperti asam sulfat, bahan kimia, kertas, soda kostik, kaca, 

fartiliser, peralatan keramik, semen, penyulingan dan rekayasa lambat sebelum tahun 1985. Hanya 

ada dua pabrik produksi asam sulfat, yang digunakan sebagai unsur dalam sabun, kertas, 

pengecoran besi dan pabrik penggilingan, di dalam negeri pada tahun 1985. Mereka memiliki 

kapasitas produksi 5.995 m ton per tahun, meskipun pada tahun 1970 produksi elemen ini adalah 

6'466 m ton. Produksi soda costic pada tahun 1985 adalah 6.787 m ton dan hampir seluruh bagian 

belakangnya digunakan di pabrik kertas. Bangladesh adalah negara yang sangat potensial untuk 

menjadi negara produsen kaca terkemuka karena memiliki cadangan pasir, garam, dan batu kapur 

yang melimpah. Sementara itu sejumlah pabrik kaca, yang didirikan di dan sekitar Dhaka dan 

chittagong, sudah mulai berproduksi. Pabrik kaca otomatis, 

      Gas alam digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk. Pada tahun 1985, total 

produksi pupuk nasional adalah 808.660 m ton, yang terdiri dari Urea 741.463 m ton, Amonium 

Sulphute 9.634 m ton dan Triple Super Phosphate (TSP) 57.563 m ton. Fenchuganj, Ghorasal dan 

Ashuganj adalah lokasi dari tiga pabrik pupuk besar negara. Pabrik semen negara termasuk dua 

pabrik raksasa yang berlokasi di chatak dan Chittagong telah memproduksi 292.000 m ton semen 

pada tahun 1985. Total produksi kertas pada tahun 1985 adalah 75.000 m ton dan dua pabrik kertas 

besar didirikan masing-masing adalah Chandraghona, dari Chittagong dan Pakshi dari 

Pabna. Pabrik kertas koran dan pabrik hardboard didirikan di Khulna dan pabrik ini masing-

masing telah menghasilkan 55.000 m ton kertas koran dan 1.621 meter persegi hardboard pada 



 

tahun 1985. Ada beberapa pabrik pembuat papan partikel dan pertex di Bangladesh pada tahun 

1985. Negara itu juga mandiri dalam produksi korek api. Dhaka, Khulna, Khepupara, Chittagong, 

Sylhet, Bogra dan Rajshahi adalah pusat utama produksi kotak korek api. Pada tahun 1985, 1,3 

juta kotor (12 lusin = 1 kotor) kotak korek api diproduksi. \ 

 Pada tahun yang sama, 87.000 m ton gula diproduksi oleh delapan pabrik gula di 

Bangladesh. Pabrik gula Darshana di Kushtia juga memproduksi Alkohol, spiritus Metilasi dan 

spiritus yang diperbaiki. Pemerintah memiliki sebagian besar pabrik besi dan baja 

Bangladesh. Ada terkonsentrasi di Dhaka dan Chittagong sebagai perusahaan di bawah Steel and 

Engineering Corporation. Bogra dan Rajshahi adalah pusat utama produksi kotak korek api. Pada 

tahun 1985, 1,3 juta kotor (12 lusin = 1 kotor) kotak korek api diproduksi. Pada tahun yang sama, 

87.000 m ton gula diproduksi oleh delapan pabrik gula di Bangladesh. Pabrik gula Darshana di 

Kushtia juga memproduksi Alkohol, spiritus Metilasi dan spiritus yang diperbaiki. Pemerintah 

memiliki sebagian besar pabrik besi dan baja Bangladesh. Ada terkonsentrasi di Dhaka dan 

Chittagong sebagai perusahaan di bawah Steel and Engineering Corporation. Bogra dan Rajshahi 

adalah pusat utama produksi kotak korek api. Pada tahun 1985, 1,3 juta kotor (12 lusin = 1 kotor) 

kotak korek api diproduksi. Pada tahun yang sama, 87.000 m ton gula diproduksi oleh delapan 

pabrik gula di Bangladesh. Pabrik gula Darshana di Kushtia juga memproduksi Alkohol, spiritus 

Metilasi dan spiritus yang diperbaiki. Pemerintah memiliki sebagian besar pabrik besi dan baja 

Bangladesh. Ada terkonsentrasi di Dhaka dan Chittagong sebagai perusahaan di bawah Steel and 

Engineering Corporation. Pemerintah memiliki sebagian besar pabrik besi dan baja 

Bangladesh. Ada terkonsentrasi di Dhaka dan Chittagong sebagai perusahaan di bawah Steel and 

Engineering Corporation. Pemerintah memiliki sebagian besar pabrik besi dan baja 

Bangladesh. Ada terkonsentrasi di Dhaka dan Chittagong sebagai perusahaan di bawah Steel and 

Engineering Corporation. 

     Usaha industri baru yang didirikan pada 1980-an di Bangladesh telah memainkan peran penting 

dalam perekonomian negara. Antara lain, industri perkapalan, pabrik perakitan kendaraan 

bermotor, kilang minyak, pabrik pembuatan isolator dan peralatan kesehatan, unit pembuatan 

aksesoris telepon dan telekomunikasi, pabrik perakitan televisi, pabrik rokok, dan industri minyak 

nabati. Sektor garmen siap pakai mencapai kemajuan luar biasa di negara ini selama periode 

tersebut. Pemerintah menempuh strategi kebijakan campuran yang terdiri dari ekonomi pasar 

terbuka dan rencana pembangunan nasional. Akibatnya, pertumbuhan industri naik ke tahap yang 



 

signifikan pada 1990-an dan kontribusi sektor industri terhadap PDB meningkat menjadi sebelas 

persen. Total investasi di sektor ini, meningkat menjadi Taka 57,8 miliar pada tahun 1997 dari 

Taka 22. 

      Pemerintah terus melanjutkan program privatisasi untuk menyerahkan industri yang 

dinasionalisasi di bawah kepemilikan swasta. Pada tahun 2000, satu pabrik semen dengan 

kapasitas produksi tahunan 0,15 juta m ton, satu pabrik kertas berkapasitas 30.000 m ton, satu 

pabrik kertas koran (52.000 m ton), Enam pabrik rokok (630 juta batang), delapan pabrik minyak 

(938.818 m ton), dua pabrik pengolahan makanan (950.400 m ton), dua pabrik pengolahan ikan 

(6,9 juta m ton), dua cold storage (5,9 juta pon), satu pabrik pembotolan minuman (4,3 juta botol), 

tiga unit produk kimia (65.100 m ton), satu pabrik kaca (7,5 juta kaki persegi) dan dua belas 

industri farmasi milik pemerintah, diidentifikasi sebagai industri yang sakit dan dimasukkan dalam 

program rehabilitasi industri yang sakit. Dalam Rencana Lima Tahun ke-5 (1997-2002), Taka 

8. 95 miliar dialokasikan di sektor industri, di mana 1,39 juta taka dialokasikan untuk perusahaan 

swasta. Jumlah staf dan pekerja yang dipekerjakan di sektor industri pada tahun 2000 adalah 0,6 

juta, di antaranya 0,5 juta diangkat di industri swasta. 

 

4.2 Pencemaran Used Acid Lead Battery di Bangladesh 

 4.2.1 Sumber Pencemaran Used Acid Lead Battery 

                     Sumber paparan timbal pada masa anak-anak tidak terbatas pada, timbal dalam air 

dari penggunaan pipa bertimbal; timbal dari industri aktif, seperti pertambangan dan daur 

ulang baterai; cat dan pigmen berbasis timbal; bensin bertimbal (yang telah menurun drastis 

dalam beberapa dekade terakhir, tetapi merupakan sumber sejarah utama); solder timah 

dalam kaleng makanan; dan timbal dalam rempah-rempah, kosmetik, obat-obatan 

ayurveda, mainan dan produk konsumen lainnya.1 Orang tua yang pekerjaannya 

melibatkan bekerja dengan timbal sering membawa pulang debu yang terkontaminasi ke 

pakaian, rambut, tangan dan sepatu mereka, sehingga secara tidak sengaja memaparkan 

anak-anak mereka pada  unsur beracun.2 Anak-anak juga terpapar timbal dalam kandungan 

                                                             
1 World Health Organization. 2019. " Lead poisoning and health.". https://www.who.int/ news-room/fact-
sheets/detail/lead-poisoning-and-health. Diakses Tanggal 13 April 2022 
2 Minnesota Department of Health. "Take-Home Lead: A Hazard for Children and Adults." 
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome. html . diakses tanggal 13 April 2022 



 

melalui paparan dari ibu mereka, dengan dampak buruk pada perkembangan 

neurobehavioral yang sebanding dengan mereka yang terpapar. Salah satu sumber timbal 

yang paling mengkhawatirkan adalah daur ulang yang tidak sehat dari asam timbal baterai 

bekas (ULAB), yang sebagian besar ditemukan di mobil, truk, dan kendaraan lain. 

Kegiatan daur ulang sering dilakukan dalam operasi terbuka yang tidak resmi, tanpa izin, 

dan seringkali ilegal di dekat rumah dan sekolah. Baterai berbahan dasar timbal adalah 

komponen vital yang digunakan kurang lebih 1 miliar k endaraan berbahan bakar bensin 

dan diesel di seluruh dunia, serta untuk aplikasi stasioner dan sistem telekomunikasi.  Sejak 

tahun 2000, jumlah kendaraan baru di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 

telah meningkat lebih dari tiga kali lipat.  

   Bahkan, menurut Buku World Lead Factbook by the International Lead Zinc 

Working Group, sekitar 85 persen dari semua timah yang digunakan digunakan untuk 

memproduksi baterai timbal-asam3. Sebagian besar timbal ini berasal dari baterai mobil 

daur ulang. Timbal dapat didaur ulang hal ini Ini dapat digunakan kembali dengan aman 

dan bersih melalui praktik yang konsisten dengan ekonomi sirkular dan prinsip rantai 

pasokan loop tertutup, seperti halnya di negara-negara dengan peraturan dan pemantauan 

lingkungan yang sesuai. Namun, banyak negara tidak memiliki infrastruktur dan kapasitas 

daur ulang formal yang memadai untuk menangani jumlah baterai timbal-asam bekas 

membanjiri pasar mereka. Seperti halnya Bangladesh, akibatnya, sebanyak setengah dari 

baterai timbal-asam yang digunakan berakhir di perekonomian informal di mana operasi 

daur ulang yang tidak diatur dan seringkali ilegal membuka wadah baterai, menumpahkan 

asam dan debu timbal ke tanah, dan mencium timbal di tungku terbuka. yang memuntahkan 

asap dan debu beracun yang mencemari lingkungan sekitar.Timbal dari daur ulang 

sekunder informal masuk ke produk di luar baterai kendaraan.  

                    Rempah-rempah, seperti kunyit, dipalsukan dengan timbal kromat untuk 

meningkatkan warna dan beratnya di banyak negara. Rempah-rempah yang dipalsukan 

timbal dan tembikar berlapis timbal ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 

peningkatan kadar timbal dalam darah di antara anak-anak dan orang dewasa. Paparan 

timbal, baik yang terkait dengan daur ulang ULAB informal atau makanan yang 

                                                             
3 International Lead Association. 2015. “Lead recycling fact sheet.” http://www.ila-lead. 
org/UserFiles/File/ILA9927%20FS_Recycling_V08. Pdf  

http://www.ila-lead/


 

terkontaminasi, tidak hanya berdampak pada anak-anak yang terkena dampak tetapi juga 

berdampak pada seluruh masyarakat. Namun beban penyakit masyarakat, cedera seumur 

hidup dan kerusakan kognitif, peningkatan kekerasan, dan kematian tragis dapat dicegah. 

 4.2.2 Dampak Pencemaran Used Acid Lead Battery Pada Masyarakat di Bangladesh 

         4.2.2.1 Kerugian ekonomi dan sosial  

       Menurut sebuah studi tentang efek ekonomi dari penurunanan IQ yang disebabkan 

oleh paparan timbal, Bangladesh juga kehilangan $15,9 miliar dalam PDB setiap tahun 

akibat dari efek terkait paparan timbal (Attina &Tresande, 2013). Meskipun tidak semua 

pengeluaran ini diakibatkan dampak dari daur ulang baterai, namun daur uang ULAB 

secara signifikan berkontribusi paling besar apalagi produsen dan pendaur ulang baterai 

adalah salah satu pemasok ekonomi terbesar di negara ini. 

 Meskipun tidak semua pengeluaran ini terkait dengan daur ulang baterai, daur ulang 

ULAB informal secara signifikan berkontribusi terhadap paparan mendasar ini karena 

produsen dan pendaur ulang baterai adalah pengguna timbal terkemuka di negara ini. 

Hanya potensi penghasilan yang hilang karena penurunan IQ yang termasuk dalam 

perhitungan kerugian ekonomi ini; penyakit lain, biaya pengobatan, kehilangan 

penghasilan karena kematian dini, atau pajak yang hilang dari operasi daur ulang ULAB 

tidak termasuk. 

 Daur ulang ULAB yang tidak sehat diyakini sebagai kontributor penting untuk 

peningkatan kadar timbal dalam darah di Bangladesh, tetapi kontribusi relatif yang tepat 

dari aktivitas ini versus sumber paparan lainnya tidak diketahui. Ada kemungkinan 

bahwa daur ulang ULAB yang tidak sehat merupakan pendorong utama paparan di 

masyarakat di sekitar lokasi produksi, perbaikan, dan daur ulang ULAB, dan 

penyumbang kecil di area di mana tidak ada industri terkait baterai formal atau informal. 

 Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa rempah-rempah yang dipalsukan 

dengan aditif timbal (timbal kromat, timbal karbonat, dan timbal sulfat) mungkin menjadi 

kontributor utama peningkatan kadar timbal darah di antara orang pedesaan Bangladesh 

(Forsyth, 2019). Namun, ada kemungkinan bahwa timbal yang digunakan dalam aditif 

ini bersumber secara ilegal dari pendaur ulang ULAB informal, sehingga melibatkan 

kedua industri dalam paparan terkait rempah-rempah. 

    4.2.2.2 Gangguan sanitasi  



 

       a. Kronis ; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat  

                  Baterai asam timbal tidak hanya mengandung timbal yang berbahaya, tetapi juga 

mengandung asam korosif (asam sulfat). Komponen BAL yang tidak dikelola/didaur 

ulang secara memadai berpotensi mencemari tanah dan air, sehingga 

membahayakan kesehatan manusia. Lead acid battery baru sering kali terdiri dari 

60-80 persen plastik daur ulang dan timbal (Zhang, 2013). Bangladesh memiliki 

sejumlah masalah kesehatan dan lingkungan dengan ULAB, mulai dari cara 

pengumpulannya hingga persiapannya untuk yang baru.  

                    Setelah mengumpulkan ULAB, calo sering membuang asam ke sungai atau 

saluran pembuangan terdekat, mencemari tanah dan badan air. Pelat timah, 

selubung, dan pemisah dipisahkan dan   dibiarkan di lantai atau tanah dengan langit 

terbuka selama tahap penghancuran. (2019, Khondaker Badid Baiyan dan Kh. 

Mahbub). Pencemaran tanah disebabkan oleh bahan-bahan yang dibuang secara 

tidak teratur ini. Unsur timbal biasanya dibawa untuk peleburan, yang berlangsung 

di tungku terbuka. Batubara biasanya digunakan untuk membakar atau menaikkan 

suhu kiln, yang mengakibatkan pencemaran udara, air, dan tanah (Enayetullah et al., 

2006).  

       Akibat dari aktivitas ini adalah kerusakan dengan skala teratur namun lambat 

laun akan menjadi kerusakan yang sangat berdampak bagi ekosistem. Proses 

pencemaran baik dari udara, air dan tanah jika ditumpuk akan menjadi sebuah 

bencana yang tentunya dampaknya yang dilihat lambat namun terdapat progress. 

 

 

       b. Kejutan (akut) ; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari        

                                kecelakaan.  

        Di fasilitas daur ulang ULAB, paparan timbal ke manusia biasanya terjadi 

melalui konsumsi dan penghirupan debu timbal. Meskipun timbal dapat berpindah 

melalui air, sebagian besar sampah timbal yang dihasilkan oleh daur ulang ULAB 

memiliki kelarutan air yang rendah dan bukan merupakan ancaman yang signifikan 

terhadap pasokan air minum. Paparan kontak kulit dengan timbal membawa risiko 

yang jauh lebih kecil daripada konsumsi dan dihirup. Timbal dari daur ulang ULAB 



 

dapat menimbulkan bahaya melalui paparan yang dibawa pulang selain paparan 

publik terhadap kontaminasi luar ruangan. Debu yang mengandung timbal masuk ke 

rumah melalui pakaian dan rambut karyawan. Begitu berada di dalam rumah, debu 

timbal dapat mencemari makanan dan sering dikonsumsi oleh anak-anak yang 

bermain di lantai atau melakukan aktivitas dari mulut ke mulut (World Health 

Organization, 2017). Hal ini jelas merupakan bagian dari kelalaian dan termasuk 

dalam kategori kecelakaan kerja yang sangat parah. 

      Selain dari pada itu, mayoritas perusahaan rumahan yang memproduksi baterai 

timbal-asam ditemukan di daerah pemukiman padat penduduk. Bisnis ini 

beroperasi di luar ruang sempit; banyak proses dilakukan di luar, dan prosedur 

peleburan untuk memulihkan timbal dari sisa biasanya dilakukan di ruang kecil 

dengan sedikit atau tanpa ventilasi cerobong asap atau kipas angin. Kegiatan ini 

tentu sangat rentan akan paparan timbal yang sangat tinggi dan bisa saja para 

pekerja meninggal tiba-tiba diakibatkan karena kurangnya ventilasi untung  keluar 

masuknya udara yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi para pekerja secara tidak 

langsung. 

 Ruang kerja sering terlalu panas dan berventilasi buruk serta penerangan. 

Sebagian besar responden dalam penelitian terbaru (60%) berusia di bawah 30 

tahun. 28% angkatan kerja hanya menyelesaikan pendidikan lima tahun, dan sekitar 

19% buta huruf. Mayoritas pekerja terpapar timbal dari pekerjaan mereka karena 

usia dan lama kerja mereka. 

 

 c. Berbahaya ; dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi     

                         secara genetis. 

                    Menurut ahli geologi, peleburan lubang terbuka dapat mencemari tanah lapisan 

atas hingga kedalaman tiga sentimeter dan meluas hingga radius 500 meter di sekitar 

lokasi lubang. Akibatnya, pencemar Pb dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh 

manusia melalui media udara, air, dan tanah. Selain itu, beberapa Pb hilang selama 

prosedur manufaktur, yang berdampak langsung pada pekerja serta penduduk di 

sekitarnya (Ahmed & Partha, 2020; Kuijp et al., 2013). Pb merupakan logam 

berbahaya yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan dan 



 

mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Paparan timbal dalam jangka panjang 

menyebabkan masalah neurologis, gangguan mental, kerusakan ginjal, 

gastrointestinal, dan sistem reproduksi, serta pembentukan sel darah yang belum 

matang. Anak-anak lebih rentan terhadap keracunan timbal dibandingkan orang lain 

(Sadiqur Rahman, 2018).  

  Gambar 4.2 

Proses Umum Daur Ulang di Bangladesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Journal A Study on Recycling Used Lead-Acid Batteries (ULABs) in 

Bangladesh (Islam Bashrihul dkk, 2021)  

       Hasan dkk. (2017) menguji kadar timbal dalam darah orang yang tinggal di 

dekat 59 lokasi yang terkontaminasi timbal dari 147 zona daur ulang baterai dan 

menemukan bahwa darah orang tersebut mengandung lebih dari 30 mikrogram per 

desiliter Pb, meskipun batas yang diizinkan World Health Organizaion yaitu hanya 

5 mikrogram per desiliter. desiliter. Mereka juga menemukan lebih dari 5.00.000 

bagian per juta (ppm) timbal di tanah sekitarnya, yang melampaui batas tanah 

Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) sebesar 400 ppm. 

     Dampak selajutnya di alami oleh anak-anak, efek negatif  timbal jauh lebih besar 

dialami oleh anak-anak hal ini karena beberapa alasan: 

1.  Bayi dan anak kecil menyerap sekitar 4-5 kali lebih banyak timbal daripada orang 

dewasa(gambar 2).4 

                                                             
4 World Health Organization. 2010. “Childhood Lead Poisoning”. . https://www.who.int/ 
ceh/publications/childhoodpoisoning/en/. Diakses tanggal 14 April 2022 Pukul 19.25 WIB. 



 

2.  Anak-anak bernafas, minum dan makan lebih banyak daripada orang dewasa dan 

akibatnya resiko terkontaminasi timbal lewat udara, makanan bahkan air lebih 

tinggi.5 

3. Karakter perilaku membuat mereka lebih cenderung untuk terpapar. Resiko menelan 

tanah dan debu yang terkontaminasi timbal lebih tinggi karena cara anak-anak 

bermain di luar ruangan dan karena areal bermain mereka lebih dekat dengan tanah, 

terutama ketika mereka belajar berjalan dan merangkak. Anak-anak juga beresiko 

terpapar timbal lebih besar dikarenakan perilaku anak-anak yang sering memasukan 

tangan ke-mulut. Rata-rata, diperkirakan seorang anak kecil menelan antara 100-400 

mg tanah atau debu di dalam rumah setiap 24 jam. 

4. Sawar darah otak masih berkembang pada anak-anak daripada orang dewasa, 

terutama pada anak-anak usia muda. Oleh karena itu, kerusakan neurologis sering 

terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa dengan tingkat paparan timbal yang 

sama. 

5. Deprivasi yang terjadi selama masa kritis anak usia dini berpotensi berdampak 

ekonomi seumur hidup, pendidikan, kekerasan, dan potensi sosial dan ekonomi anak 

dalam kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 US Department of Health and Human Services. 2000. "ATSDR Case Studies in Environmental Medicine: LeadLead 
Toxocity”. https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=34&po=7  DIakses Tanggal 14 April 2022, 22.51 WIB. 



 

Gambar 4.3 

Efek kadar darah pada anak-anak dan orang dewasa. 

 

Sumber: World Health Organization (2017) 

 Data di atas memaparkan bahwa dampak timbal terhadap efek kadar terlebih 

kepada anak-anak. Dimana Anak-anak; <5 g/dL Terjadi Penurunan IQ, kinerja kognitif 

dan prestasi akademik; peningkatan insiden perilaku bermasalah dan diagnosis 

gangguan defisit perhatian/hiperaktivitas; penurunan pertumbuhan janin (berdasarkan 

konsentrasi darah ibu) gangguan fungsi ginjal; berkurangnya sintesis asam 

aminolevulinic dehidratase (ALAD), berkontribusi terhadap anemia itu sudah hal yang 

cukup serius. 

 Seperti yang sudah di paparkan pada poin-poin di atas. Menjustifikasi bahwa 

ULAB memberikan dampak biologis yang berat dan memberikan dan dampak buruk 

terhadap genetik anak. 

d. Katastrofis ; dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin   

         organisme itu menjadi punah. 



 

 Bahaya lingkungan yang terkait dengan timbal termasuk bahaya bagi ekosistem 

perairan dan terestrial (UNEP, 2010). Menurut sebuah penelitian, hutan bertindak 

sebagai ruang penyimpanan partikel di udara. Saat daun jatuh ke tanah atau menumpuk 

saat hujan, timbal atmosfer dibawa ke permukaan. Selain itu, spesies di habitat hutan 

memiliki jumlah timbal yang sangat tinggi (Zhou et al., 2019). Banyak spesies burung 

terkena dampak polusi timbal, yang membahayakan keanekaragaman hayati. Selain itu, 

telah ditunjukkan bahwa makhluk laut yang ada di air yang terkontaminasi, seperti ikan, 

krustasea, dan tanaman air, menyerap timbal. Timbal, misalnya, dapat memiliki efek 

hematologi, neurotoksik, dan gangguan enzim pada ikan, yang dapat mengurangi 

kelangsungan hidup jangka panjang dan keberhasilan reproduksi (WHO, 2020). 

4.3 Peran Pemerintah Bangladesh dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan Hasil 

Limbah ULAB 

 Pada bulan Juli 2006, Departement of Environment (DoE) mengeluarkan pemberitahuan 

tentang daur ulang baterai (Environment and Social Development Organization-ESDO, 2012). 

Lembaran itu memberitahu pembeli dan dealer bagaimana melakukan daur ulang baterai dengan 

cara yang benar. Menurut lembaran itu, adalah melanggar hukum untuk menyimpan atau 

menghancurkan baterai timbal-asam tanpa mendapatkan Sertifikat Izin Lingkungan dari DoE. 

Pembeli dan dealer yang disetujui DoE juga disarankan dalam lembaran negara. Pengguna baterai 

juga hanya boleh menjual atau mengembalikan baterai bekas mereka kepada orang-orang yang 

sudah disetujui dan di akui oleh DoE. Dealer harus menandatangani kontrak yang menyatakan 

bahwa mereka akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Departemen Energi saat mendaur ulang 

baterai.  

 Pemerintah Bangladesh menggunakan aturan dari 2011 tentang "Hazardous waste and 

ship-breaking waste management" ketika mereka berurusan dengan pendaur ulang baterai. Aturan 

ini mengatur mengenai pengelolaan abu timbal atau partikulat dari gas buang yang tersisa setelah 

timbal dibuat dengan cara sekunder yang dikategorikan sebagai "Hazardous Waste". The Bassel 

Convention, yang berlangsung pada tahun 1989, mengatakan bahwa timbal merupakan bahan yang 

berbahaya. Selain itu, peraturan mengatakan bahwa orang yang mendaur ulang baterai harus 

menggunakan praktik ramah lingkungan dan mereka harus melaporkan proses daur ulang, jumlah 

baterai yang didaur ulang, dan dampaknya terhadap lingkungan. Akibatnya, mereka yang 

melanggar aturan akan dihukum oleh Undang-Undang Konservasi Lingkungan Bangladesh 1995 



 

(Bagian 15). Belum jelas hukuman apa yang dihadapi pabrik peleburan timah atas tindakan 

mereka, dan juga tidak ada informasi tentang bagaimana mencegah timah dilebur di tambang 

terbuka (Ahmed & Partha, 2020). 

 

4.4 United Nations Environment Programme (UNEP) 

        Organisasi lingkungan dunia United Nations Environment Programme (UNEP) yang 

didirikan pada Juni 1972 yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Organisasi ini didirikan setelah 

United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) pada Juni 1972 UNEP 

merupakan salah satu lembaga khusus PBB yang telah banyak memberikan kontribusi dalam 

berbagai masalah lingkungan hidup di seluruh dunia khusunya di negara anggota PBB (Juniarta, 

2012). Pada tahun 1972 hingga 1982 UNEP berfokus pada pembentukan organisasi formal melalui 

Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm dengan tujuannya membangun kerangka 

pendorong kerjasama negara-negara di dunia dalam kasus lingkungan hidup, hasil dari konferensi 

ini dengan implementasi Revolusi 2997 pada 15 Desember 1972 dengan menentukan (1) 

pemilihan Dewan UNEP, (2) sekertariat UNEP, (3) penentuan alokasi dana bagi UNEP. Pada 

tahun 1992 UNEP kembali mengadakan konferensi the Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de 

Jeneiro yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, masyarakat dan pihak swasta dengan 

tujuan meninjau kembali kelanjutan dan pelaksanaan Konferensi Stockholm beserta penentuan 

strategi jangka panjang dalam mencegah dan mengatasi degradasi lingkungan sekaligus 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tiap negara. Dari The Earth Summit menghasilkan 

beberapa usaha baru dalam isu lingkungan yaitu UN Framework Convention on Climate Change, 

Convention on Biological Diversity dan pendirian Komisi PBB untuk Pembangunan 

Berkelanjutan. 

Dalam laman green climate fund UNEP merupakan entitias internasional yang mandatnya 

untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan penggunaan lingkungan global secara 

bijaksana, hal ini membantu negara untuk mencapai jalur yang tangguh dan rendah emisi melalui 

program andalannya dalam adaptasi, kehutanan, efisiensi energi dan transisi menuju pembangunan 

berkelanjutan. UNEP menyimpulkan diperlukannya perencanaan lingkungan yang integratif, 

komprehensif, jangka panjang dan terarah sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan karena 

pembangunan berkelanjutan ini merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat 

ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka 



 

(Pujayanti, 2012). Kegiatan utama UNEP meliputi promosi investasi dalam tekonologi bersih 

untuk mengurangi emisi, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengurangi 

kemiskinan dan adaptasi berbasis ekosistem untuk mengurangi kerentanan manusia dan 

memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, ini bekerjasama dengan komunitas 

keuangan untuk memobilisasi sumber daya keuangan untuk investasi dalam pembangunan rendah 

karbon dan tahan iklim, mengembangkan kesiapan dana iklim dan pembangunan kapasitas, dan 

melakukan analisis kebijakan dan penelitian.  

 Dilansir dari Britannica.com, salah satu kegiatan UNEP yang paling dikenal adalah 

earthwatch merupakan sebuah sistem monitor pemantauan internasional yang dirancang untuk 

memfasilitasi pertukaran informasi lingkungan diantara pemerintah, partisipasi ini memungkinkan 

anggota untuk menilai risiko lingkungan yang signifikan dan untuk bertindak sesuai. Program-

program yang telah disusun oleh UNEP berperan dalam membantu negara-negara berkembang 

melaksanakan kebijakan mengenai aktivitas-aktivitas alam dan menggalakkan sustainable 

development di dunia. Dalam laman unenvironment.org misi dari UNEP adalah “memberikan 

kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam merawat lingkungan dengan menginspirasi, 

memberikan informasi dan memungkinkan negara dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

hidup mereka tanpa mengurangi kualitas generasi mendatang”, UNEP sekaligus menjadi tuan 

rumah sekretariat dari banyak perjanjian lingkungan multilateral yang kritis dan bahan-bahan 

penelitian, menyatukan negara-negara dan komunitas lingkungan untuk mengatasi tantangan 

terbesar di masa mendatang.  

UNEP memiliki enam kantor regional dan terdiri dari beberapa devisi, termasuk Divisi 

Teknologi, Industri dan Ekonomi. Sistem kepengurusan UNEP dibedakan dalam dua fungsi 

eksternal dan internal. Fungsi  eksternal bertujuan untuk memajukan pemerintahan lingkungan 

internasional dengan monitor tren lingkungan global yang mengatur konsensus global lingkungan 

dan memunculkan prioritas global. sedangkan fungsi secara internal bertujuan untuk mengawasi 

program-program dari UNEP (Oktaviani, 2015).  

Dilansir dari laman UN Environment Programme mengenai pengelolaan sampah global 

menjadi salah satu dari sekian banyak upaya kolektif UNEP yang bekerjasama dengan Asosiasi 

Pengelolaan Sampah Internasional, hal ini merupakan penilian global ilmiah tentang keadaan 

pengelolaan limbah dan upaya bertindak kepada masyarakat internasional. Sebagai tindak lanjut 



 

dari KTT Rio+20 dan sebagai tanggapan terhadap keputusan Dewan Pemerintahan UNEP GC 

27/12 menetapkan dasar pemkiran dan alat untuk mengambil pendekatan holistik mengenai 

pengelolaan limbah dan mengakui pengelolaan limbah dan sumber daya sebagai hal yang 

signifikan.  

Program ini memberikan kemungkinan tentang pengelolaan limbah, menarik kesimpulan 

dan rekomendasi untuk membantu pembuatan kebijakan dan praktisi untuk mengembangkan 

solusi lokal pengelolaan limbah. Bangladesh mendapat perhatian UNEP pada Tahun 2018 UNEP 

menemukan bahwa hampir setengah dari pasokan limbah timbal industri dikelola dengan sangat 

buruk dan berdampak lingkungan yang tercemar juga pada kesehatan masyarakat. Melihat hal itu, 

sebagai salah satu organisasi internasional yang menaruh perhatian pada lingkungan, UNEP 

melakukan beberapa inisasi untuk membantu pemerintah Bangladesh mengatasi hal ini. Beberapa 

peran yang dilakukan UNEP, diantaranya adalah sebagai berikut: 

4.5 Peran UNEP dalam Mengatasi Pencemaran Used Acid Lead Battery di Bangladesh 

4.5.1 Peran UNEP Sebagai Instrumen 

 Berperan sebagai instrumen dalam menangani pencemaran ULAB di Bangladesh berarti 

UNEP menjadi organisasi internasional yang digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam/luar 

negeri dalam studi kasus ini adalah cara menangani polusi ULAB di Bangladesh melalui program 

National Strategy for Used Lead Acid Battery (ULAB) Recycling in Bangladesh melalui badan-

badan koodirnasi UNEP.  

 Peran tersebut dapat dilihat dari, upaya UNEP dalam memberikan ide berupa literatur 

kebijakan publik umum yang di keluarkan UNEP berupa pendekatan alternatif bagi 

pemerintah untuk pengelolaan lingkungan.  

1: The so-called “do-nothing” approach; 

2. Strict regulatory approach; and 

3. An  adaptive approach. 

 The so-called nothing approach didasarkan pada pandangan bahwa intervensi 

kebijakan apa pun akan lebih mendistorsi kegiatan berbasis pasar/insentif spontan dari 

banyak pekerja dan perusahaan yang terlibat dalam pengumpulan, penjualan, pembelian, 

dan daur ulang BAL bekas. Namun demikian, pandangan ini tidak cukup meyakinkan 

karena metode pemulihan timbal sekunder yang tidak terkendali, tidak efisien dan tidak 



 

dapat diterima lingkungan sangat nyata tanpa adanya peraturan yang efektif. Di sisi lain, 

pendekatan ini dapat diadaptasi untuk mengevaluasi kesenjangan dengan memantau 

implementasi SRO yang ada. Selain itu, pemerintah dapat mengambil untuk menilai 

situasi daur ulang informal ULAB di tempat-tempat terpencil.  

 Di sisi ekstrem lain dari spektrum opsi kebijakan adalah mengadopsi ‘strict regulatory 

approach’ yang melarang pengumpulan, rekondisi, dan peleburan BAL bekas secara tidak 

sah. Hasil dari pendekatan semacam itu mungkin persuasif dari sudut pandang 

lingkungan, tetapi secara sosial tidak dapat diterima (karena banyak kelompok pekerja 

miskin dan berpenghasilan rendah akan kehilangan peluang memperoleh pendapatan) dan 

mungkin juga tidak efisien secara ekonomi karena peraturan ketat seperti itu dapat 

menciptakan kondisi pasar monopoli atau monopolistik untuk pemulihan timbal dari 

ULAB. Dalam kasus Bangladesh, opsi yang diinginkan adalah mencari ‘adaptive 

approach’ di mana prinsip dasarnya adalah menjadikan pendaur ulang dan pengkondisi 

baterai yang lebih kecil di sektor informal sebagai bagian dari infrastruktur pengumpulan 

yang efektif dan efisien yang akan mendukung lingkungan. daur ulang timah suara. 

Langkah-langkah peraturan yang diperlukan dan ketentuan insentif harus menjadi bagian 

dari adaptif mendekati. Berdasarkan kenyataan di lapangan seperti yang 

didokumentasikan dalam penelitian ini, operasionalisasi prinsip di atas menghasilkan tiga 

opsi: 

Gambar 4.4 

Option 1- Combination of economic incentives with regulatory support 

 



 

Opsi 1. Kombinasi insentif ekonomi dengan dukungan regulasi; 

 Opsi ini membayangkan hal-hal berikut: 

a) ULAB dipungut oleh sektor informal yang ada dengan memberikan 

insentif; dan 

b) Kontrol regulasi atas pusat daur ulang ULAB yang terdesentralisasi di mana ULAB 

digunakan dibongkar dan timbal diperoleh kembali. 

 Opsi ini dimaksudkan untuk tidak mengganggu sistem pengumpulan yang ada yang 

dijalankan oleh sektor informal, melainkan membuatnya lebih efisien dengan memberikan 

mereka harga yang lebih baik untuk baterai bekas, yaitu harga pasar, oleh dealer baterai 

timbal-asam bekas terdesentralisasi yang terdaftar. Untuk keamanan pengumpul baterai, 

unit pelindung dapat disediakan dan pemeriksaan kesehatan berbasis reguler dapat 

ditugaskan di dalam zona. Dengan memberikan harga yang lebih baik dan asuransi 

keselamatan kesehatan kepada pengumpul sektor informal daripada pendaur ulang dan 

pelebur baterai bekas yang tidak terdaftar akan menyebabkan lebih banyak baterai bekas 

yang didaur ulang oleh pendaur ulang / pabrik peleburan yang terdaftar dan sebagai 

imbalannya akan menghentikan atau mengurangi jumlah baterai yang diproduksi tanpa 

merek apa pun. serta memastikan ketersediaan baterai berkualitas baik bagi konsumen. 

 Selain itu, ada manfaat lingkungan dan ekonomi lain yang terkait dengan opsi ini,  

sebagai berikut: 

• Karena pendaur ulang/peleburan yang diatur harus mendapatkan izin dari pemerintah, 

mereka harus mematuhi peraturan/peraturan lingkungan Pemerintah Bangladesh serta 

tindakan kesehatan dan keselamatan yang pada akhirnya akan membuat proses daur 

ulang/peleburan ULAB berwawasan lingkungan. 

• Dengan mengatur pendaur ulang/smelter juga akan menyebabkan efisiensi yang lebih 

tinggi dalam sistem pemulihan timbal yang akan berdampak pada impor timbal olahan 

dari pasar internasional, karena lebih sedikit timbal yang perlu diimpor. Ini akan 

mempengaruhi keseimbangan negara 

pembayaran. 

 

 

Gambar 4.5: 



 

Option 2- Reliance on Regulatory Measures with Economic Incntives for Battery 

Collection 

 

Opsi 2. Ketergantungan pada tindakan regulasi dengan insentif ekonomi untuk 

pengumpulan baterai; 

 Dalam opsi ini, baik pengumpul ULAB (formal dan informal) serta pendaur ulang dan 

pabrik peleburan harus mendapatkan izin untuk beroperasi dan mematuhi peraturan 

lingkungan dan peraturan kesehatan. Manfaat lingkungan dan ekonomi serupa dengan 

opsi-1. Namun, perbedaan utama dalam opsi-2 adalah dimasukkannya sektor formal 

dalam proses pengumpulan sampah yaitu, baru produsen baterai dapat memiliki sistem 

pengumpulan sendiri 

 

 

Gambar 8; 

Option 3-Reliance on Regulatory Measures with Economic Incentives for Battery 

Collecion and Government Infrastructure 



 

 

Opsi 3. Ketergantungan pada langkah-langkah peraturan dengan insentif ekonomi 

untuk pengumpulan baterai dan infrastruktur pemerintah 

Opsi ini mempertimbangkan hal berikut: 

a)  Memberikan insentif tunai untuk baterai timbal-asam (ULAB) bekas yang 

dikumpulkan di sektor formal dan informal, berdasarkan peraturan. Untuk ini, pabrikan 

baterai sektor formal perlu mendirikan pusat pengumpulan baterai bekas di tingkat 

Thana/distrik yang juga dapat menjadi toko penjualan baterai baru atau pengganti. Ketika 

seseorang membeli baterai baru jenis apa pun, mereka harus menyetorkan baterai lama 

pada saat membeli pengganti, dimana penjual baterai akan menurunkan harga baterai 

(pengurangan harga harus didasarkan pada jenis baterai).  

 Selain itu, penjual baterai juga harus memberikan sertifikat kepada pembeli baterai 

yang menyatakan dengan jelas bahwa pembeli telah menitipkan baterai lama mereka 

untuk pembuangan yang aman dengan harga yang lebih murah untuk penggantian. 

Selanjutnya, penjual juga harus menyatakan pada sertifikat jumlah kendaraan dengan 

tanggal penggantian baterai timbal-asam bekas, yang harus disetorkan oleh pemilik 

kendaraan selama pembaruan tahunan surat-surat kendaraan di Otoritas Transportasi Jalan 

Bangladesh (BRTA) kantor. Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan 

Perubahan Iklim (KLHK) harus membuat regulasi baru. 

b)  Setelah mengumpulkan ULAB, penjual baterai baru harus membawanya ke pusat daur 

ulang/peleburan resmi, tempat ULAB dibongkar dan kandungan timbalnya dipulihkan. 

Manfaat kesehatan dan ekonomi lingkungan yang terkait dengan opsi ini serupa dengan 

opsi 1. 



 

 Ketiga opsi ini memiliki ciri khas 'pendekatan adaptif' dalam arti bahwa masing-

masing berusaha untuk mengakui dan melestarikan peran vital sektor informal dalam 

proses pengumpulan. Masing-masing juga berusaha untuk memperkenalkan beberapa 

langkah peraturan dengan dosis ketentuan insentif yang bervariasi untuk mempromosikan 

proses daur ulang yang ramah lingkungan. Mereka pada dasarnya bervariasi dalam hal 

tingkat regulasi tetapi tidak ada pilihan regulasi saja yang memadai untuk mencapai 

manajemen baterai timbal-asam yang layak secara ekonomi, diinginkan secara sosial dan 

ramah lingkungan di Bangladesh. 

4.5.2 Peran UNEP Sebagai Arena (Forum/Wadah) 

 Berperan sebagai arena berarti dapat menyediakan suatu forum dimana setiap anggota 

organisasi dapat berkumpul serta membahas isu-isu masalah yang kemudian menghasilkan 

persetujuan atau penolakan. Dalam kasus di Bangladesh ini, hal tersebut dapat dilihat dari cara 

UNEP untuk merangkul stakeholders yang ada dalam membangun sebuah wadah yang dapat 

mengatasi masalah pencemaran ini. Maka dari itu UNEP dalam strateginya di dalam program 

National Strategy for Used Lead Acid Battery (ULAB) Recycling in Bangladesh merancang 

langkah-langkah untk terlaksananya tujuan ini. Langkah pertama yang diambil adalah, 

mengidentifikasi kementerian dan pemangku kepentingan terkait; Menetapkan struktur untuk 

memfasilitasi masukan dan koordinasi proyek; Direktur Jenderal Departemen Lingkungan (DoE) 

yang akan bertindak sebagai ketua Komite Koordinasi Daur Ulang dan Penanganan Timbal 

ULAB, yang akan dibentuk untuk mengarahkan kemajuan inisiatif ULAB. 

 Selanjutnya UNEP akan membentuk Komite Penasihat Produk Baterai/ Komite Koordinasi 

Daur Ulang dan Penghapusan Timbal ULAB dengan perwakilan dari organisasi pemerintah dan 

non-pemerintah (LSM) terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perdagangan, Asosiasi Produsen & Eksportir Baterai Akumulator Bangladesh 

(ABMEAB), Institut Standar & Pengujian Bangladesh (BSTI), otoritas bea cukai, sektor swasta, 

dan akademisi. Tujuannya adalah untuk melembagakan ini dan mulai mengadakan pertemuan 

rutin. 

 Untuk bisa terlaksananya kerjasama ini, kementerian dengan yurisdiksi dan departemen 

lainnya dalam tubuh pemerintah Bangladesh harus menyepakati peran, tanggung jawab, jadwal, 

dll yang akan ditetapkan nanti kedepannya. UNEP juga akan mewadahi pemerintah dengan 

memberikan beberapa jobdesc yang jelas di tubuh komite yang akan di bentuk dimulai dengan 



 

Tugas komite ini. Tugas utama komite ini termasuk mengawasi perencanaan penghapusan timah 

dan operasi proyek daur ulang ULAB dan mengoordinasikan kemajuan proyek. Kemudian, 

Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim akan membentuk Sel koordinasi 

fase-out memimpin (LPCC) di DoE setelah penilaian awal dan inventarisasi selesai. Seorang 

Direktur DoE akan bertanggung jawab atas LPCC dan bertindak sebagai focal point nasional 

kelompok tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan proyek daur ulang ULAB dan penghapusan 

timbal, LPCC akan diawaki oleh pejabat dan/atau konsultan DoE yang sesuai. 

Tugas dan tugas focal point komite akan mencakup hal-hal berikut: 

 untuk menjamin bahwa tingkat pemerintahan yang tinggi di kementerian terkait 

menjalankan tugas LPCC dengan serius. 

 Mendorong kerjasama antar kementerian dan membuat rencana bersama dengan sektor 

rencana aksi lainnya. 

 Membuat dan mengimplementasikan program yang terkait dengan kegiatan Rencana Aksi 

Utama, dan melacak kemajuan implementasi program. 

 Buat kerangka politik yang akan mendukung ULAB ESM. meningkatkan kapasitas sektor 

formal untuk keberlanjutan finansial. 

4.5.3 Peran UNEP Sebagai Pelaku (Aktor) 

      Berperan sebagai aktor ialah setiap organisasi internasional ialah suatu entitas atau wujud dari 

aktor yang independent yang dapat melakukan serangkaian kebijakan dan pembuatan keputusan 

dalam menangani pencemaran lingkungan di Bangladesh berarti UNEP memberikan saran 

serangkaian kebijakan di Bangladesh terlebih khusus dalam poin ini kepada seluruh pemilik 

industri maupun pemerintah. Hal ini berupa; pengelolaan pembuangan limbah timbal, distribusi di 

tanah, dampaknya pada masyarakat pada seluruh sektor hingga cara yang tepat menangani 

pencemaran ULAB.  

        Peran tersebut dapat dilihat dari upaya UNEP yang menerbitkan dokumen “Naional Strategy 

For Used Acid Lead Battery (ULAB) Recycling in Bangladesh” yang menjelaskan secara 

komprehensif mengenai Lead and Used Lead -acid Battery, dengan mengeluarkan 9 langkah 

strategi nasional yang akan membantu Bangladesh mengatasi  pencemaran Used Acid Lead 

Battery, langkah-langkah yang ditawarkan: 

 Mengingat berbagai kemungkinan tindakan untuk mengekang kesalahan pengelolaan baterai 

timbal-asam bekas dan untuk mendorong pengelolaan asam timbal yang ramah lingkungan di 



 

Bangladesh, strategi nasional 9 langkah telah diusulkan kepada pemerintah yang ingin mengadopsi 

tindakan serupa atau memperbaiki saat ini yang. Langkah-langkahnya diberikan di bawah ini: 

1. Target the most problematic areas 

 Area bermasalah perlu ditangani dan diidentifikasi di mana baterai timbal-asam bekas 

didaur ulang secara ilegal dengan melakukan penilaian dasar untuk mengidentifikasi lokasi, 

serta penyebab saat ini, 

tingkat dan dampak dari salah urus mereka. 

2. Evaluate the appropriateness of possible actions 

 Pertimbangkan tindakan terbaik untuk mengatasi masalah (misalnya, melalui peraturan, 

ekonomi, kesadaran, tindakan sukarela, prosedur manajemen), mengingat status sosial-

ekonomi negara dan 

mempertimbangkan kesesuaiannya untuk mengatasi masalah spesifik yang diidentifikasi. 

3. Assess sustainable development impacts of preferred options 

 Penilaian potensi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan (positif dan negatif) dari 

instrumen/tindakan terpilih. Bagaimana orang termiskin akan terpengaruh? Apa dampak yang 

akan tindakan yang disukai di berbagai sektor dan industri? 

4. Assess sustainable development impacts of preferred options  

 Identifikasi dan libatkan kelompok pemangku kepentingan utama – pengecer, konsumen, 

produsen baterai, perwakilan industri, pemerintah daerah, produsen, masyarakat sipil, 

kelompok lingkungan, dan akademisi un tuk memastikan buy-in yang luas. Studi berbasis bukti 

juga diperlukan untuk melawan oposisi dari industri baterai. 

5. Raise public awareness 

 Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan tentang bahaya yang disebabkan oleh limbah 

beracun dari baterai timbal-asam bekas. Memberikan sosialisasi mengenai kebijakan dan 

tindakan hukuman apa pun bagi yang terus melakukan pencemaran limbah. 

6. Capacity building for ESM of ULAB 

 Pelatihan untuk pejabat pemerintah dan aktor terkait lainnya (LSM, akademisi, dll.) perlu 

dimasukkan untuk pemahaman yang lebih baik dan untuk mengatasi aspek teknis yang 

diperlukan untuk keberlanjutan, keamanan dan daur ulang ULAB yang ramah lingkungan 

dengan cara yang meminimalkan paparan timbal di tempat kerja dan populasi. Pelatihan harus 

mencakup panduan tentang cara menilai lingkungankinerja situs daur ulang dan mengevaluasi 



 

risiko kesehatan masyarakat dan pekerjaan terkait. Dalam hal ini, lokakarya pelatihan dapat 

diatur dan pedoman formal dapat diterbitkan yang menjelaskan tanggung jawab semua 

pemangku kepentingan utama. 

7. Financial incentives 

 Memberikan dukungan dan insentif kepada industri dengan memperkenalkan potongan 

pajak atau kondisi lain untuk mendukung transisinya. Pemerintah akan menghadapi hambatan 

dari industri baterai, termasuk importir dan distributor LAB. Memberi mereka waktu untuk 

beradaptasi akan membantu dalam masalah ini. Gunakan pendapatan yang dikumpulkan dari 

pajak atau retribusi daur ulang baterai untuk memaksimalkan kepentingan publik. Dukung 

proyek lingkungan atau tingkatkan fasilitas daur ulang lokal dengan dana tersebut. Ciptakan 

pekerjaan di sektor daur ulang baterai dengan pendanaan. 

8. Policy implementation plan and enforcement of regulations 

 Peraturan tersebut harus ditegakkan di semua tingkatan. Agar prakarsa semacam itu 

berhasil secara pragmatis, sangat penting untuk memantau kemajuan dan efektivitas undang-

undang dan menyesuaikan atau memperbarui arahan yang sesuai. Penting bagi pemerintah 

untuk terus memberikan informasi terbaru kepada publik tentang kemajuan dan manfaat yang 

dicapai, untuk terus membangun konsensus dan menunjukkan akuntabilitas. Disarankan untuk 

meninjau instrumen kebijakan secara berkala. Dalam hal penegakan hukum, ini sangat penting 

untuk memastikan bahwa daur ulang yang dilarang tidak dilakukan secara ilegal di daerah 

terpencil. 

9. Carry out monitoring 

 Untuk menyesuaikan langkah-langkah yang dipilih jika perlu dan memperbarui publik 

tentang pemantauan kemajuan yang diproses harus diperkenalkan. Untuk pemantauan dan 

pengawasan ESM daur ulang ULAB, penting untuk secara jelas mendefinisikan peran dan 

tanggung jawab antara otoritas dan organisasi lokal, nasional dan sub-nasional sebelumnya. 

Untuk mengumpulkan data tentang efektivitas, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk 

memasukkan kewajiban pelaporan ke dalam undang-undang. Kemajuan dapat dinilai dengan 

beberapa cara, termasuk audit Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L), survei, 

penilaian dampak dan diskusi kelompok terfokus. 

 



 

4.6 Analisis Teori Organisasi Internasional Terhadap Peran UNEP dalam mengatasi 

pencemaran Used Acid Lead Battery di Bangladesh 

        Pada sub-bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana peran UNEP dalam 

melakukan upaya mengatasi pencemaran Used Acid Lead Batttery. Keterlibatan UNEP dalam 

kasus pencemaran Used Acid Lead Batttery di Bangladesh sejatinya adalah untuk membantu 

pemerintah nasional mengurangi ketidakpastian dalam menyelesaikan masalah pencemaran 

ULAB di Bangladesh. Berdasarkan penjelasan sub-bab sebelumnya, dapat diliha bahwa 

pemerintah nasional memiliki keterebatasan terhadap peran dan sikapnya dalam menyelesaikan 

permasalahan pencemaran lingkungan di Bangladesh.  

 Pemerintah nasional di satu sisi memiliki usaha untuk mengatasi ULAB, namun, kebijakan 

mereka masih timpang, pada tahun 2006 saat di terbitkan kebijakan berupa “Used Lead-acid 

Battery (ULAB) handling and management rules” dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan 

secara menangani tata cara pengelolaan dan penangan limbah ULAB, dimana dalam setiap 

pengelolaan limbah harus sepengatahuan DoE barulah kemudian diterbitkan sertifikasi untuk 

mengelola. Namun penemuan dari UNEP mengungkap bahwa,  hampir seengah dari pasokan 

timbal industri bersumber dari usaha illegal yang berproduksi secara illegal. Meskipun aturan 

tahun 2006 tentang ULAB mencakup sebagian besar aspek pengelolaan ULAB, ada beberapa 

kesenjangan yang perlu diatasi.  

 Pemerintah dalam hal ini hanya berfokus pada tata cara dan penanganan limbah ULAB, 

namun pemerintah tidak berfokus untuk pemulihan lingkungan yang tercemar dan warga yang 

terkena dampak hasil dari olahan limba ULAB ini. Melihat hal itu, UNEP sebagai organisasi 

internasional memiliki perhatian pada pemulihan ekosistem dan kesejahtraan masyarkat dengan 

memainkan perannya secara kooperatif dengan pemerintah untuk mengurangi hambatan dan 

inkonsistentsi yang ada di dalam kebijakan dan implementasi ULAB di Bangladesh.  Keterlibatan 

UNEP dala hal ini dapat dilihat melalui pendekatan teori organisasi internasional. Menurut teori 

organisasi internasional, organisasi inernasional merupakan sebuah struktur formal dan 

berkelanjutan diwujudkan dengan persetujuan setidaknya dua negara dengan tujuan untuk 

mencapai kepentingan bersama negara anggotanya. Organisasi internasional seperti UNEP juga 

merupakan bagian dari perwujudan persetujuan dari beberapa negara yang  termasuk dalam PBB, 

dengan salah satu tujuan untuk menangani masalah pencemaran lingkungan. Hadirnya peran 



 

UNEP terhadap kasus pencemaran Used Acid Lead Battery di Bangladesh adalah adanya gagasan 

bahwa organisasi internasional hadir karena adanya persetujuan dan dapat membantu ataupun 

meringankan masalah negara di tengah masalah yang mereka hadapi, hal ini sesuai sebagaimana 

yang dipandang oleh teori organisasi internasional. 

 Melalui aspek organisasi internasional dapat membantu ataupun meringankan masalah 

negara Bangladesh, UNEP pun menggunakan soft power sebagai metode penyelesaian masalah. 

Pendekatan soft power selalu digunakan para aktor karena adanya tujuan dan perhatian yang sama 

antar aktor. Oleh karena itu, metode komunikasi yang baik dipilih oleh para aktor yang terlibat 

untuk ‘menerjemahkan’ harapan dari para aktor akan masa depan yang diinginkan. Dengan kata 

lain, UNEP pada keterlibatannya dengan permasalahan di Bangladesh tidak memaksakan 

kehendak atau menggunakan penekanan pada pemerintah Bangladesh terkait program-program 

yang diajukannya. Program-program yang dikerjakan adalah bersifat kooperatif dan mengacu pada 

nilai-nilai atau kebijakan bersama, seperti halnya kerjasama, dialog dan rekomendasi kebijakan. 

Dari hal inilah UNEP memiliki kapasitas untuk membantu mengatasi masalah di Bangladesh 

sebagaimana yang di sampaikan oleh teori organisasi internasional. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, peran UNEP hadir untuk membantu keterbatasan 

pemerintah yang selama ini menghambat kinerja penyelesaian masalah. Seperti salah satunya 

usaha UNEP untuk membantu menangani masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

used acid lead battery (ULAB). Pemerintah Bangladesh lewat department of environment (DoE) 

diketahui sudah melakkan beberapa tindakan seperti mengeluarkan pemberitahuan mengenai daur 

ulang baterai. Tindakan yang dilakukan ini dirasa kurang, karena tidak terlalu spesifik dari segi 

kebijakan yang masih rapuh dan implementasi yang belum menyeluruh. Oleh karena itu UNEP 

dengan program utama yang berfokus terhadap lingkungan.  

 Peran UNEP yang berfokus kepada pembangunan berkelanjutan dan penggunaan 

lingkungan global secara bijaksana, hal ini membantu negara untuk mencapai jalur yang tangguh 

dan rendah emisi melalui program andalannya dalam adaptasi, kehutanan, efisiensi energi dan 

transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Fokus UNEP pada pencemaran lingkungan 

menuntun organisasi ini untuk memprioritaskan pada tindakan-tindakan mengurangi emisi, 

melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengurangi kemiskinan dan adaptasi berbasis 

ekosistem. Keinginan akan hal ini dapat dilihat dari kerangka program UNEP untuk Bangladesh 



 

yaitu National Strategy for Used Lead Acid Battery (ULAB) Recycling in Bangladesh melalui 

badan-badan koodirnasi UNEP. Apabila diliat dari peran pemerintah dalam mengatasi ULAB di 

Bangladesh, kerangka kerja dari UNEP yang lebih spesifik dan lebih mudah untuk di terapkan dari 

berbagai sisi. 

 Peran pemerintah yang lemah ini dinilai menjadi penghambat utama dalam pemulihan 

lingkungan, hal ini bisa dilihat dengan jelas pada penerapan aturan 2011 mengenai “Hazardous 

waste and ship-breaking waste management” dan Undang-Undang Konservasi Lingkungan 

Bangadesh 1995 (bagian 15) yang belum jelas hukuman apa yang dihadapi pabrik pelebran timah 

atas tindakan mereka. Akibat dari ketidakjelasan hukum ini, para pemilik pabrik tidak merasakan 

adanya intention mengenai hal ini sehingga tidak bisa menimbulkan efek jera kepada pemilik 

pabrik dan pabrik olahan mereka. Akibat dari tidak adanya pengawasan serta kebijakan yang tidak 

jelas, akhirnya berdampak kepada masyarakat Bangladesh. Akhirnya pada data terbaru di tahun 

2019, Bangladesh memiliki sejumlah masalah kesehatan dan lingkungan dengan ULAB, mulai 

dari tercemarnya sungai dan saluran pembungan mengandung asam timbal. Pemerintah tidak 

terlalu menaruh perjuangan yang serius untuk memenuhi kebutuhan akan lingkungan yang bersih 

dan sehat pada masyarakat sebagaimana yang diupayakan oleh UNEP. 

 Hal ini yang membuat pemerintah nasioal dianggap gagal dalam mengatasi lingkungan. 

Kasus ini pun semakin meningkat di tahun 2018, Pb merupakan logam berbahaya yang masuk ke 

dalam tubuh manusia melalui rantai makanan dan mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. 

Paparan timbal dalam jangka panjang menyebabkan masalah neurologis, gangguan mental, 

kerusakan ginjal, gastrointestinal, dan sistem reproduksi, serta pembentukan sel darah yang belum 

matang. Anak-anak lebih rentan terhadap keracunan timbal dibandingkan orang lain. 

    Dampak selajutnya di alami oleh anak-anak, efek negatif  timbal jauh lebih besar dialami 

oleh anak-anak hal ini karena beberapa alasan: 

1.  Bayi dan anak kecil menyerap sekitar 4-5 kali lebih banyak timbal daripada orang 

dewasa(gambar 2).6 

                                                             
6 World Health Organization. 2010. “Childhood Lead Poisoning”. . https://www.who.int/ 
ceh/publications/childhoodpoisoning/en/. Diakses tanggal 14 April 2022 Pukul 19.25 WIB. 



 

2.  Anak-anak bernafas, minum dan makan lebih banyak daripada orang dewasa dan 

akibatnya resiko terkontaminasi timbal lewat udara, makanan bahkan air lebih tinggi.7 

3. Karakter perilaku membuat mereka lebih cenderung untuk terpapar. Resiko menelan 

tanah dan debu yang terkontaminasi timbal lebih tinggi karena cara anak-anak bermain 

di luar ruangan dan karena areal bermain mereka lebih dekat dengan tanah, terutama 

ketika mereka belajar berjalan dan merangkak. Anak-anak juga beresiko terpapar timbal 

lebih besar dikarenakan perilaku anak-anak yang sering memasukan tangan ke-mulut. 

Rata-rata, diperkirakan seorang anak kecil menelan antara 100-400 mg tanah atau debu 

di dalam rumah setiap 24 jam. 

4. Sawar darah otak masih berkembang pada anak-anak daripada orang dewasa, terutama 

pada anak-anak usia muda. Oleh karena itu, kerusakan neurologis sering terjadi pada 

anak-anak daripada orang dewasa dengan tingkat paparan timbal yang sama. 

5. Deprivasi yang terjadi selama masa kritis anak usia dini berpotensi berdampak ekonomi 

seumur hidup, pendidikan, kekerasan, dan potensi sosial dan ekonomi anak dalam 

kehidupan. 

 Oleh karena itu, UNEP hadir untuk memberikan sebuah kerangka rancangan rekomendasi 

kepada pemerintah Bangladesh. Hal ini guna membantu pemerintah Bangladesh dalam mengatasi 

pencemaran lingkungan ULAB. Dalam kerangka kerja ini juga UNEP telah berperan sebagai 

advokat dan edukator. Berperan sebagai instrumen dalam menangani pencemaran ULAB di 

Bangladesh berarti UNEP menjadi organisasi internasional yang digunakan sebagai instrumen 

kebijakan dalam/luar negeri dalam studi kasus ini adalah cara menangani polusi ULAB di 

Bangladesh melalui program National Strategy for Used Lead Acid Battery (ULAB) Recycling in 

Bangladesh melalui badan-badan koodirnasi UNEP.  

 Peran tersebut dapat dilihat dari, upaya UNEP dalam memberikan ide berupa literatur 

kebijakan publik umum yang di keluarkan UNEP berupa pendekatan alternatif bagi pemerintah 

untuk pengelolaan lingkungan.  

1: The so-called “do-nothing” approach; 

2. Strict regulatory approach; and 

3. An  adaptive approach. 

                                                             
7 US Department of Health and Human Services. 2000. "ATSDR Case Studies in Environmental Medicine: LeadLead 
Toxocity”. https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=34&po=7  DIakses Tanggal 14 April 2022, 22.51 WIB. 



 

      Berperan sebagai arena berarti dapat menyediakan suatu forum dimana setiap anggota 

organisasi dapat berkumpul serta membahas isu-isu masalah yang kemudian menghasilkan 

persetujuan atau penolakan. Dalam kasus di Bangladesh ini, hal tersebut dapat dilihat dari cara 

UNEP untuk merangkul stakeholders yang ada dalam membangun sebuah wadah yang dapat 

mengatasi masalah pencemaran ini. Maka dari itu UNEP dalam strateginya di dalam program 

National Strategy for Used Lead Acid Battery (ULAB) Recycling in Bangladesh merancang 

langkah-langkah untk terlaksananya tujuan ini. Langkah pertama yang diambil adalah, 

mengidentifikasi kementerian dan pemangku kepentingan terkait; Menetapkan struktur untuk 

memfasilitasi masukan dan koordinasi proyek; Direktur Jenderal Departemen Lingkungan (DoE) 

yang akan bertindak sebagai ketua Komite Koordinasi Daur Ulang dan Penanganan Timbal 

ULAB, yang akan dibentuk untuk mengarahkan kemajuan inisiatif ULAB. 

     Berperan sebagai aktor ialah setiap organisasi internasional ialah suatu entitas atau wujud 

dari aktor yang independent yang dapat melakukan serangkaian kebijakan dan pembuatan 

keputusan dalam menangani pencemaran lingkungan di Bangladesh berarti UNEP memberikan 

saran serangkaian kebijakan di Bangladesh terlebih khusus dalam poin ini kepada seluruh pemilik 

industri maupun pemerintah. Hal ini berupa; pengelolaan pembuangan limbah timbal, distribusi di 

tanah, dampaknya pada masyarakat pada seluruh sektor hingga cara yang tepat menangani 

pencemaran ULAB.  

        Peran tersebut dapat dilihat dari upaya UNEP yang menerbitkan dokumen “Naional Strategy 

For Used Acid Lead Battery (ULAB) Recycling in Bangladesh” yang menjelaskan secara 

komprehensif mengenai Lead and Used Lead -acid Battery, dengan mengeluarkan 9 langkah 

strategi nasional yang akan membantu Bangladesh mengatasi  pencemaran Used Acid Lead 

Battery, langkah-langkah yang ditawarkan. Mengingat berbagai kemungkinan tindakan untuk 

mengekang kesalahan pengelolaan baterai timbal-asam bekas dan untuk mendorong pengelolaan 

asam timbal yang ramah lingkungan di Bangladesh, strategi nasional 9 langkah telah diusulkan 

kepada pemerintah yang ingin mengadopsi tindakan serupa atau memperbaikinya. 

        Keseimbangan antara hukum dan implementasi perlu dibicarakan lebih lanjut lagi oleh UNEP 

terhadap pemerintah Bangladesh. Selain iu, semakin kuat instrument hukum yang disediakan 

sebuah negara maka akan semakin aman dan tertib negara tersebut. Komitmen teguh dari para 

petugas hukum dan pihak-pihak yang berwajib untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan 



 

aturan yang berlaku juga akan semakin menguatkan dan membantu melancarkan kesejahteraan 

serta kesehatan, baik negara maupun masyarakat yang terpapar limbah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


