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Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi, merupakan salah satu alternatif jalur 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan karena dilihat ada beberapa 

keuntungan yang bisa diambil, misalnya proses penyelesaian dengan biaya ringan, membutuhkan 

waktu yang relatif sedikit, hasil yang diterima memiliki rasa keadilan bagi pihak-pihak yang 

bersengketa. Adapun tempat penelitiannya dilakukan di Dusun Paras Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang, hal ini didasarkan bahwa di Dusun Paras merupakan daerah yang pernah 

melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yaitu melalui mediasi. 

Dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan tiga permasalahan tentang penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup melalui mediasi yaitu mekanisme dan hasil penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup antara Forling Paras yang mewakili masyarakat Dusun Paras dengan PT Molindo Raya 

Industrial, kendala apa saja yang dihadapi dan upaya apa saja yang dilakukan dalam 

menyelesaikan kendala sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. 

Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan salam penulisan ini adalah metode 

pendekatan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan 

yang berlaku juga dilihat dari segi kenyataan atau realita yang terjadi dalam masyarakat. 

Melalui penelitian dengan pembahasan secara mendalam terhadap permasalahan yang diangkat, 

bahwa hasil yang di dapat dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 

mediasi pihak-pihak yang bersengketa adalah Forling Paras yang mewakili masyarakat Dusun 

Paras sebagai pihak yang dirugikan dengan PT Molindo Raya Industrial sebagai yang melakukan 

pembuangan limbah di Bukit Bale, sedangkan Camat Lawang sebagai mediator, dalam 

pertemuan secara mediasi tersebut telah menghasilkan 6 (enam) kesepakatan yaitu, pertama PT 

Molindo Raya Industrial senantiasa akan menjaga lingkungan dari aktifitasnya, kedua 

Masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dan hubungan timbal balik dengan PT Molindo 

Raya Industrial, ketiga Untuk pembangunan Balai RW di Dusun Paras masih ada kesanggupan 

dari PT Molindo Raya Industrial dan dalam proses membantu disamping adanya dana secara 

swadaya masyarakat Dusun Paras, keempat Segala permasalahan akan diselesaikan secara 

musyawarah dan pada saat-saat ini semua pihak dituntut untuk menciptakan situasi damai, 

kelima PT Molindo dan masyarakat Dusun Paras bersama-sama melakukan penghijauan pada 

obyek di lahan terutama kawasan kritis, keenam Selalu melibatkan Pemerintahan Desa dan BPD 

dalam menyelesaikan masalah. Kendala yang dihadapi pada pertemuan secara mediasi 

diantaranya kurangnya pemahaman Forling Paras terhadap permasalahan yang terjadi Dusun 

Paras, tidak adanya tuntutan alternatif apabila tuntutan yang diinginkan tidak terpenuhi pada 

waktu pertemuan dan tidak adanya pihak yang netral untuk memantau pertemuan mediasi. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah pihak Forling Paras berusaha untuk 



menjelaskan tuntutan yang diinginkan dan juga permasalahan yang dihadapi masyarakat Dusun 

Paras. 

Akhirnya penulis menyarakan bahwa setiap orang harus menjaga kualitas lingkungan hidup, jika 

adanya tindakan pencemaran air pihak aparat pemerintahan, kepolisian harus bertindak secara 

cepat agar tidak ada yang dirugikan lebih banyak lagi, dalam mediasi pihak independen harus 

dilibatkan, dan pertemuan mediasi seharusnya dilakukan secara terbuka. 

 

 


