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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan dan selalu 

meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan 

penduduk, menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang 

disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, 

tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak 

struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.  

Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan 

ekosistem,yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena limbah industri. 

Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan 

dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan 

tidak pada titik standartnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.
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Melihat perkembangan zaman yang semakin maju, yang tidak dapat 

dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan yang ada telah menggunakan baik 

sistem, peralatan maupun peraturannya lebih kedepan lebih canggih dan modern. 

Dan secara otomatis hal ini akan memberikan banyak dampak dan kendala 

terhadap lingkungan hidup sekitar, dari tingakatan paling rendah sampai kendala 

yang paling berat. 

Di dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat (1) 

Tahun 2009 “Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang 
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wajib dilengkapi dengan Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL)
2
 terhadap setiap rencana yang diperkirakan mempunyai Dampak 

penting terhadap lingkungan hidup, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah 

No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 ayat (1) Izin Lingkungan 

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha. 

Kegiatan yang wajib AMDALatau Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh 

izin Usaha dan/atau Kegiatan.
3
 AMDAL sebagai studi ilmiah dianggap 

mempunyai kemampuan untuk melakukan prediksi dan identifikasi itu terhadap 

kemungkinan timbulnya dampak lingkungan, atas dasar pemikiran tersebut, 

analisis masalah hukum tentang AMDAL pertama-tama akan membantu 

memberikan uraian keterkaitan perundang-undangan dan pelaksanaan AMDAL 

dengan Undang-undang atau ketentuan hukum sektoral untuk memperoleh 

persamaan persepsi dan penafsiran atas hukum yang mengatur pelaksanaan 

AMDAL dilihat dari penyusunan, penilaian, dan pengambilan keputusan.  

Pengertian tersebut di tegaskan bahwa aparat pemerintah barulah dapat 

dikualifikasikan dan mempunyai Primary Jurisdiction yang memberikan 

kedudukan hukum yang istimewa baginya untuk memutuskan apa yang menurut 

aparatur pemerintah paling menguntungkan berdasarkan keahliannya yang 
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khusus, karena itu kedudukan ini memberikan dasar hukum yang kuat baginya 

untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final. 

Gangguan terhadap keseimbangan lingkungan yaitu sadar manusia untuk 

mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang lebih tinggi.Dalam 

hal ini harus menjaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat 

hidup pada kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu pembangunan yang 

memungkinkan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan harus dibuat 

analisis mengenai dampak lingkungan, misalnya pembangunan pabrik kain, 

pembangunan pabrik pupuk, dan lain-lain. Kewajiban membuat analisis mengenai 

dampak lingkungan dapat kita lihat pada Undang-Undang Pokok Lingkungan 

Hidup Pasal 23 ayat (1) Tahun 2009  “Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang 

berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Membuat Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 tahun 2009 diatas maka 

pemerintah berhasil membuat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang 

analisis mengenai dampak lingkungan. Mengenai masalah analisis mengenai 

dampak lingkungan adalah menyangkut masalah orang banyak, maka peranan 

pihak yang berkepentingan yaitu pemrakarsa, aparatur pemerintah, dan 

masyarakat sangat penting. Oleh karena itu untuk menegakkan analisis mengenai 

dampak lingkungan ini harus ada kerjasama yang baik antara aparatur pemerintah 

dan pihak yang terkait. Untuk itu Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup telah mengeluarkan beberapa keputusan sebagai realisasi dari pelaksanaan 
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Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 yang isinya merupakan pedoman bagi 

para konsultan yang akan membuat analisis mengenai dampak lingkungan.  

Limbah industri yang sering dibuang oleh industri-industri yang tak 

bertanggung jawab adalah tingkat pencemaran sungai yang paling berat. 

Bukan hanya mencemari sungai, limbah industri tersebut juga dapat 

menjangkau hingga ke laut.Limbah industri juga memiliki kemungkinan 

yang paling besar mengakibatkan ekosistem sungai menjadi mati 

total.Minyak, logam berat, serta bahan beracun merupakan kandungan 

umum yang terdapat pada limbah industri yang dibuang ke sungai tanpa 

pengolahan terlebih dahulu. Material-material tersebut pada umumnya 

akan mengakibatkan kandungan oksigen air sungai berkurang drastis dan 

pada akhirnya mematikan ekosistem di dalamnya. Limbah industri juga 

dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius bagi masyarakat yang 

tinggal di bantaran sungai karena masih banyak penduduk Indonesia yang 

tinggal di sekitar sungai masih menggantungkan kehidupannya pada air 

sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci 

bahkan untuk keperluan memasak dan air minum. Efek pencemaran 

limbah industri pada sungai-sungai di Indonesia juga berdampak 

mencemari air bawah tanah yang berada pada belasan bahkan puluhan 

kilometer dari sungai yang tercemar tersebut. Air tanah yang tercemar 

tersebut akan berubah warna, berbau, bahkan berlumpur.
4
 

 

Sebab walaupun perusahaan tersebut sudah memiliki ijin mendirikan suatu 

pengusahaan terhadap produksi kain,tetapi dengan adanya pencemaran air 

disungai dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak memperhatikan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).Warga menuntut Lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, serta agar memperoleh jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hak setiap orang untuk memperoleh Lingkungan hidup yang 

baikdan sehat.Dimana aktivitas warga dari air sungai yang menjadi resapan 

sumber resapan air warga tidak dapat di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. 
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Berdasarkan Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) 

tahun 2009 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib 

membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Tidak sampai pada 

ganti rugi yang di berikan saja diharapkan perusahaan juga diharapkan 

memulihkan fungsi sungai seperti seharusnya sebelum terjadi pencemaran yang di 

tinjau dari Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup yang di atur pada pasal 54 

ayat (1) tahun 2009 yaitu setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau 

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan 

hidup.Dari uraian di atas maka penulis ingin mengangkat judul skripsi menganai 

Upaya Penyelesaian Perbuatan Melanggar HukumPerusahaan Kain Karena 

Pencemaran Air ( Studi Pencemaran Lingkungan di P.T. Soedali Sejahtera 

di Pandaan ) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya penyelesaian ganti rugi terhadap masyarakat dan atau 

tindakan tertentu akibat pencemaran sungai Gede oleh P.T.Soedali 

Sejahtera di Pandaan di tinjau dari pasal 87 ayat (1) UUPLH No.32 tahun 

2009  ? 

2. Bagaimana upaya pemulihan pencemaran lingkungan yang di tempuh 

P.T.Soedali Sejahtera di tinjau dari pasal 54 ayat (1) dan (2) UUPLH 

No.32  tahun 2009  ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian ganti rugi terhadap masyarakat dan 

atau tindakan tertentu akibat pencemaran sungai Gede oleh P.T.Soedali 

Sejahtera di Pandaan di tinjau dari pasal 87 ayat (1) UUPLH No.32 tahun 

2009  

2. Untuk mengetahui upaya pemulihan pencemaran lingkungan yang di 

tempuh P.T.Soedali Sejahtera di tinjau dari pasal 54 ayat (1) dan (2) 

UUPLH No.32  tahun 2009 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai perlindungan dan 

pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang diatur dalam UU 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

b. Pengembangan Pengetahuan mengenai Penyelesaian Sengketa 

pencemaran air. 

c. Pengembangan ilmu hukum perdata mengenai perbuatan melawan 

hukum dan ganti kerugian. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Pabrik 

1) Agar tidak ada pencemaran air karena limbah yang ditimbulkan. 

2) Agar lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dan juga 

keseimbangan lingkungan. 
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3) Agar lebih memikirkan daya gerak perusahaanya supaya terhindar 

dari sengketa-sengketa Lingkungan Hidup baik antara Perusahaan 

dengan warga maupun antara perusahaan dengan pemerintah. 

b. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau 

pengetahuan yang jelas kepada masyarakat tentang perlindungan 

hukum bagi korban pencemaran lingkungan dan mengetahui hak dan 

kewajibannya sebagai korban pencemaran. 

c. Bagi Penulis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebagai 

penambah wawasan bagi penulis dalam mempelajari ilmu hukum 

khususnya di dalam hukum lingkungan serta sebagai syarat untuk 

penyelesaian studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah 

Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

a. Agar terciptanya suatu keseimbangan Lingkungan Hidup. 

b. Agar mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak tiap orang 

mendapat Lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga 

masyarakat. 
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2.   Bagi Pemerintah 

a. Agar lebih mengikuti, memperhatikan dan mengawasi adanya 

kasus-kasus Lingkungan hidup seperti pencemaran air oleh pabrik 

kain 

b. Agar dipahami bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup 

diperlukan adanya kerjasama dan peran dari pemerintah, 

masyarakat dan juga perusahaan. 

3. Bagi Penulis 

Untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam keilmuan 

hukum perdata dan hukum lingkungan terutama penerapannya di dalam 

perindustrian mengenai perlindungan hukum bagi warga yang terkena 

dampak oleh pencemaran lingkungan. 

F. Metode Pelitian 

 Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu cara yang didasarkan 

pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu permasalahan.  

1. Pendekatan 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, yang di maksud yurudis yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan 

peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan sosiologis mengacu pada 

penerapan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat 
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2. Tempat/ lokasi penelitian 

Penelitian di lakukan di tempat pengelolaan limbah pabrik kain 

P.T. Soedali Sejahtera beserta tempat pembuangan aliran akhir tahap 

pengolahan limbah, karena lokasi tersebut yang menimbulkan pokok 

sengketa dengan masyarakat sekitarnya. 

3. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data Primer dandata 

Sekunder : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum yang sifatnya memperjelas bahan hukum Primer 

contoh jurnal, hasil-hasil penelitian, media cetak atau elektronik 

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

a. Observasi 

Pengumpulan data yang di lakukan dengan observasi yang sistematis 

mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala yang ada di lingkungan 

kemudian di lakukan pencatatan, dalam kaitannya dengan penelitian 

ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk menemukan dan 

mendapatkan data yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan 

melalui penelusuran langsung ke lokasi yang di anggap menjadi pokok 



10 
 

permasalahan sengketa seperti contoh ke aliran sungai, ke sumber air 

warga ( sumur ) dan ke tempat pengelolahan limbah di pabrik. 

b. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu 

mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca 

literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

menjadi obyek penelitian. 

c. Studi Website 

Pengumpulan data dengan metode ini menggunakan media internet 

yang memungkinkan bagi penulis untuk membaca dan mempelajari 

lebuh luas lagi tentang wacana yang berhubungan dengan objek 

penelitian di lain daerah yang sulit di jangkau sehingga memudahkan 

penulis guna mencari data. 

d. Wawancara 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara terhadap 

pelaku yaitu PT Soedali Sejahtera dan juga korban dalam hal ini 

Masyarakat Desa Macanan, Kecamatan Pandaan yang terkena dampak 

dari pencemaran lingkungandengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung terhadap perwakilan dari masing-masing pihak : 

PT. Soedali Sejahtera 

1) Wawancara dengan, Tri Ermawati.  Marketing PT. Soedali 

Sejahtera.  

2) Wawancara dengan, Arifin Muchtar. Karyawan PT Soedali 

Sejahtera. 
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3) Wawancara dengan Aan Andriyanto, Karyawan PT Soedali 

Sejahtera.  

4) Wawancara dengan, bapak hendro, Satpam PT.Soedali Sejahtera, 

Sabtu 30 Maret 2013 

Masyarakat Desa Macanan Kecamatan Pandaan 

1) Wawancara dengan Bapak Ajib, Ketua RT 04 Link. Macanan 

2) Wawancara dengan Bapak Heri, Warga desa Macanan 

Kecamatan Pandaan. Sabtu, 23 Febuari 2013 

e. Dokumentasi 

Menggunakan teknik dokumentasi yaitu merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen,baik dokumen tertulis,gambar maupun elektronik.Dokumen 

yang diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan 

dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu 

dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan 

menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang 

sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil 

analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut yang diperoleh dengan 

cara : 

1) Populasi :Seluruh Warga yang menjadi koban pencemaran 

lingkungan oleh PT.Soedali Sejahtera di Pandaan yang mengalami 

kerugian. 
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2) Sampel :pengambilan sample secara Purposive sample yaitu 

penulis dengan sengaja mengambil contoh dua responden dari 

warga yang menjadi korban pencemaran sekaligus pegawai di PT. 

Soedali Sejahtera. 

3) Responden : Penulis menggunakan dua responden dari pihak warga 

desa yaitu ketua RT 04 desa Macanan dan juga dari Karyawan PT. 

Soedali Sejahtera.yang mengetahui persis tentang pokok 

permasalahan. 

5. Analisis Data 

Yaitu bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran secara jelas 

dan runtut fakta-fakta hukum yang ada dimasyarakat mengenai hal-hal 

yang menyangkut pencemaran air dan penyelesaian sengketa non litigasi 

oleh Perusahaan Kain PT. Soedali Sejahtera di Pandaan Berdasarkan sifat 

penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif 

analistis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif 

terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi 

dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan 

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian.
5
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G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini tersusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi beberapa 

subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun merupakan suatu 

kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.  

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar 

belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka 

dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat 

penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, 

selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian mengenai tipe penelitian 

dan pendekatan masalah, sumber data dan bahan hukum, langkah 

penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, 

lokasi penelitian. 

2. Bab kedua, Kajian Pustaka yang berisi tentang teori dasar penulisan 

hukum, pembahasan mengenai judul yang menggunakan pendapat penulis 

dan kajian Yuridis terkait dengan topik dan tema yang di teliti.  

3. Bab ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berkaitan dengan judul 

penulisan dan pembahasan  akan dibahas mengenai Penyelesaian Sengketa 

perbuatan melawan hukum Atas Pencemaran Air Sungai oleh PT. Soedali 

Sejahtera di Pandaan. berisi gambaran umum Pencemaran Lingkungan 

yang di timbulkan oleh Pabrik Kain PT.Soedali Sejahtera karena limbah 

yang dihasilkan telah mencemari air sungai, yang memberikan kerugian 

serta mengenai Upaya pemulihan fungsi sungai yang di tempuh oleh 

Perusahaan dan Masyarakat. 
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4. Bab Keempat, Berdasar ditarik kesimpulan serta saran yang mendukung 

keseimbangan lingkungan dan dalam penyelesaian persengketaan 

lingkungan hidup, sehingga dalam bab keempat sebagai penutup. 

 


