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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah lingkungan semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju 

yang menggelinding, semakin lama semakin membesar. Persoalannya bukan 

hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transional, dan 

global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait 

pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan 

yang memmiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara 

subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai 

aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.1 Lingkungan hidup 

dalam prespektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan 

manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.2  

Sesuai dengan hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 

negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus 

diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjalani kepastian 

hukum bagi upaya pengelolaan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas 

                                                             
1 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,  hal. 1 
2 ibid, hal  2 
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hukum lingkungan dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan 

hidup yang sepenuhnya berlandasan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Oleh karena itu, menurut Munadjat Danusaputro: manusia dalam 

hidupnya harus melindungi dan mengamankan lingkungan hidup agar dapat 

terselenggara secara teratur dan pasti serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua 

pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan 

hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau 

hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (nature’s interest oriented 

law).3 

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan 

meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara 

telah mengalami perubahan Udara yang dulunya segar kini kering dan kotor. Hal 

ini bila tidak segera ditanggulangi, perubahan tersebut dapat membahayakan 

kesehatan manusia, kehidupan hewan serta tumbuhan. Pencemaran udara 

diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang 

menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. 

Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta 

berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu 

kehidupan manusia. Bila keadaan seperti itu terjadi maka udara dikatakan telah 

tercemar. 

                                                             
3 Syamsuharya Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam 

Aktivitas Industri Nasioanal, Bandung, P.T. Alumni, hal. 104-105. 
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Hasil-hasil pembakaran dari pabrik-pabrik dan pemanasan  merupakan 

sumber terbesar dari pada pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan-

kegiatan manusia. Dari sekian banyak zat-zat yang dilepaskan dengan cara ini ke 

dalam atmosfer telah diketahui lebih dari 100 yang merupakan kontaminan. 

Benda-benda padat yang termasuk di dalamnya lebih dari 20 diantaranya adalah 

unsur-unsur logam. Bagian dari senyawa organik jauh lebih besar lagi dan 

meliputi banyak sekali senyawa hidrokarbon alifatik dan juga fenol, asam serta 

basa-basa dan banyak senyawa lainnya. Oleh reaksi-reaksi yang terjadi antara 

kontaminan-kontaminan tadi di udara, termasuk reaksi fotokimia, maka senyawa-

senyawa baru akan menambah keragaman senyawa-senyawa pencemaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran udara, yang dimaksud dengan pencemaran udara 

adalah masuknya atau dimaksuknya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam 

udara ambient oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambient turun sampai 

ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak memenuhi fungsinya.4 

Telah disadari bersama, kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan 

global, karena udara telah tercemar akibat aktivitas manusia dan proses alam. 

Masuknya zat pencemar ke dalam udara dapat secara alamiah, misalnya asap 

kebakaran hutan, akibat gunung berapi, debu meteorit dan pancaran garam dari 

laut juga sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya akibat 

                                                             
4 Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999, Pasal 1 butir 1. 
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aktivitas transportasi, industri, pembuangan sampah, baik akibat proses 

pembakaran serta kegiatan rumah tangga. 

Dalam kegiatan berproduksinya itu, industri kimia atau industri minyak, 

selain menghasilkan produk-produk pokok, mereka mengeluarkan hasil-hasil 

ikutan. Hasil-hasil ikutan yang utama yang dikeluarkan oleh industri kimia 

adalah gas-gas dan uap-uap dari senyawa kimia organik seperti misalnya 

hidrokarbon-hidrokarbon dan turunan-turunan halagennya, aldea, keton, asma-

asam karbosilat, dan senyawa nitrogen serta belerang (amine, merkaptan, 

disulfida), gas-gas dan uap-uap senyawa kimia inorganik seperti misalnya, 

hidrogen sulfida, asam hidroklorik dan senyawa fluorin, dioksida belerang, 

fosida hydrogen, dan akhirnya tepung-tepung beracun seperti misalnya fluorida 

dan karbida, arsenik, asbes, dan alloy besi. 

Secara tidak langsung produk-produk kebijakan dan hukum negara  

menjadi sumber penyebab kerusakan atau degrasi sumber daya alam, karena 

orientasi hukum diarahkan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan atau devisa negara (state revenue) dengan cara 

mengeksploitasi sumber daya alam.5 

Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) belum 

mengatur sanksi pidana terhada badan hukum (korporasi), akibatnya penegakan 

                                                             
5 I  Nyoman Nurjaya, 2008, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya 

Alam: Perspektif Antropologi Hukum, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muhammadiyah 
Malang, hal 84. 
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hukum terhadap pabrik yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan 

mengalami hambatan. Di Gresik ada putusan pengadilan yang menjatuhkan 

pidana terhadap karyawan pabrik yang bertugas, sedang pabrik sebagai badan 

hukum dan pimpinan perusahaan lepas dari pertanggungjawaban pidana.  

Padahal, seharusnya tindak pidana pencemaran udara oleh badan 

hukum dikenakan sanksi terhadap badan hukum itu, terhadap orang yang 

memberi perintah atau yang memimpin perbuatan yang dilarang atau diabaikan 

atau pun terhadap keduanya. 

Tingkat pencemaran udara di Kabupaten Gresik, Jawa Timur melampaui 

ambang batas, terutama kelebihan zat pencemar debu yang salah satunya 

ditimbulkan dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan limbah industri. 

"Hasil uji udara ambien di 12 titik, menunjukkan bahwa pencemaran udara 

terbanyak di Gresik diakibatkan karena debu yang rata-rata mencapai 0,26 

mg/m3," kata Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas 

Lingkungan Hidup Gresik, Sumarno, Senin Februari 2011. Ia menyebutkan 

tingginya tingkat pencemaran debu itu berada di kawasan Manyar, Bungah, 

Ujungpangkah, Duduksampeyan, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, 

Wringinanom, dan Kebomas. Terutama di wilayah zona D kawasan indsutri, 

pabrik, dan terminal bus.  

Berdasarkan hasil uji udara ambien dari 13 zat pencemar selain debu, zat 

pencemar kimia juga terbilang tinggi seperti Karbon Monoksida (CO) mencapai 

20,0 ppm, dan Hidrokarbon (HC) 0,24 ppm. “Zat pencemar Karbon Monoksida 
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80 persen dihasilkan dari kendaraan bermotor. Dari segi kesehatan dampak 

pencemaran udara oleh debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru (bronchitis) 

serta penyakit saluran pernapasan lainnya. 

Sedangkan dampak pencemar udara oleh zat kimia seperti Karbon 

Monoksida bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin 

(metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah 

merah). Hal ini diakui oleh Sumarno bahwa selama ini pantauan BLH Gresik 

terhadap tingkat pencemaran udara masih lemah lantaran keterbatasan anggaran, 

dan minimnya jumlah petugas pantau. 

Tahun 2008, kata Sumarno, pihaknya mengajukan usulan pembelian alat 

pengukur kualitas pencemaran udara kepada Pemkab Gresik namun belum bisa 

terealisasi karena mahalnya harga alat tersebut. Padahal semestinya Gresik 

sebagai daerah industri mempunyai alat tersebut. Jangankan alat pendeteksi 

pencemaran udara, anggaran untuk melakukan uji emisi saja tidak dialokasikan, 

sedangkan untuk uji ambien yang mestinya setahun dilakukan dua kali di musim 

hujan dan kemarau, hanya dilakukan sekali uji," kata dia.6 

PT. Wilmar Nabati Indonesia yang terletak di Jl. Kapten Darmo Sugondo 

No. 56 Gresik, merupakan perusahaan kelapa sawit dan biodiesel yang tidak 

hanya memproduksi minyak akan tetapi juga memproduksi bahan mentah sabun, 

                                                             
6  http://www.berita2.com/lingkungan/masalah-lingkungan/1375-pencemaran-udara-di gresik-

mengkhawatirkan.html, 16 Oktober 2011 (tgl akses) 
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obat-obatan dan lain-lain. PT. Wilmar Nabati Indonesia dalam melakukan 

produksi menggunakan bahan bakar  dari batu bara. Batu bara juga mengandung 

unsur karbon, hydrogen, dan oksigen dan unsur tambahan belerang dan nitrogen. 

Bentuk pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Wilmar 

Nabati Indonesia yaitu meliputi Pencemaran air, tanah, dan udara. Hal tersebut 

sudah menjadi sorotan masyarakat atau warga sekitar Jl. Kapten Darmo 

Sugondo. Dalam Pencemaran air yaitu pembuangan limbah pabrik ke laut 

sehingga ikan dilaut tercemari bahkan adanya warna kehitaman pada air laut 

yang menempel pada dasar laut. Akan tetapi limbah pabrik tersebut sudah diolah 

kembali oleh pabrik sehingga tidak menimbulkan pencemaran pada air. 

Pencemaran air ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga.  

Selain itu bentuk pencemaran udara yang ditimbulkan olah PT. Wilmar 

Nabati Indonesia yaitu berupa gas dan partikel. Munculnya Asap hitam mengepul 

dan debu hitam pekat yang keluar dari cerobong boiler PT. Wilmar Nabati 

Indonesia. Dengan adanya Pencemaran udara tersebut masyarakat merasa 

terganggu karena masyarakat mengalami gangguan pernafasan, batuk dan 

mengganggu kesehatan lainya. Kemudian mereka membuat pengaduan kepada 

kantor kelurahan Indro. Mereka merasa terganggu dengan adanya pencemaran 

udara yang ditimbulkan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia. Untuk itu masyarakat 

Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kota Gresik meminta agar Kelurahan 

Indro segera menindak lanjuti dan melaporkan ke Dinas Kota Gresik, serta 

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Kelurahan Indro. 
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Hal ini merupakan pencemaran lingkungan yang segera ditindak lanjuti 

agar tidak mencemari lingkungan sekitar serta upaya yang harus dilakukan oleh 

PT. Wilmar Nabati Indonesia kepada masyarakat sebagai perlindungan kepada 

masyarakat dari kegiatannya, karena perlindungan yang diberikan oleh perusahan 

kepada masyarakat sangat penting. Bahwa kegiatan perusahaan-perusahaan 

industri mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, upaya penerapan prinsip 

pelestarian fungsi lingkungan hidup ini diatur pula dalam Undang-Undang 

Perindustrian (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984).  

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan penulis diatas, penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

MASYARAKAT YANG MENJADI KORBAN PENCEMARAN UDARA 

OLEH PT. WILMAR NABATI INDONESIA (Studi Pada PT. Wilmar Nabati 

Indonesia di Kota Gresik). 

 

B. Rumusan masalah 

Berkaitan dengan judul yang peneliti angkat dan latar belakang yang 

dikemukakan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Kelurahan Indro, 

Kecamatan Kebomas, Kota Gresik yang menjadi korban pencemaran udara 

oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia? 
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2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang timbul pada perlindungan 

hukum pencemaran udara yang ditimbulkan oleh PT. Wilmar Nabati 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pengertian, latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat 

Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, Kota Gresik yang menjadi korban 

pencemaran udara oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian permasalahan yang 

timbul pada perlindungan hukum pencemaran lingkungan udara yang 

ditimbulkan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan konstribusi pemikiran tentang penyelesaian pencemaran 

lingkungan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 . Bagi penulis, perusahaan, dan masyarakat. 

a. Bagi penulis: Penulis dapat memahami perlindungan hukum terhadap 

masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan hidup. 
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Selain itu bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapat 

gelar sarjana pada Jurusan Imu Hukum. 

b. Bagi masyarakat: Masyarakat tidak hanya berdiam diri akibat dari 

dampak yang dilakukan oleh industri. Masyarakat mengetahui 

tindakan yang seharusnya dilakukan kepada PT. Wilmar Nabati 

Indonesia. 

c. Bagi Perusahaan: Pihak perusahaan tidak semena-mena terhadap 

masyarakat yang terkena dampak pencemaran udara yang telah 

ditimbulkan, sehingga masyarakat tidak lagi merasa was-was dan 

merasa terlindungi. Karena suatu perusahaan tersebut sebelum berdiri 

harus mempunyai AMDAL. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha 

mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kegiatan 

penelitian adalah usaha untuk mencari data yang relevan dengan permasalahan 

yang dibahas yang kemudian akan dianalisa dan diinterprestasi untuk mendapat 

kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan 

(Socio Legal Research): 

1. Pendekatan: Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat 

hukum sebagai perilaku masyarakat. Penelitian yang menitikberatkan pada 

prilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum. Pendekatan 
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sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum ketika 

diterapkan di masyarakat atau melihat realita yang terjadi di masyarakat atau 

pendekatan ini bertitik tolak dari data primer. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian:  

Peneliti melakukan penelitian selama hampir satu bulan yang terhitung dari 

tanggal 14 Desember 2011 sampai tanggal 15 Januari 2012 (Sejak surat ijin 

penelitian dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Hukum-Universitas 

Muhammadiyah malang). Sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih 

dahulu melakukan observasi awal dan berinteraksi dengan para karyawan PT. 

Wilmar Nabati Indonesia. Peneliti memilih PT. Wilmar Nabati Indonesia 

sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut layak (bisa diteliti) untuk 

dijadikan sebagai tempat penelitian. Selain itu PT. Wilmar Nabati Indonesia 

Gresik ini belum pernah diteliti (orisinal). 

3. Jenis Data: 

a. Data Primer adalah jenis yang diperoleh dari sumber informasi yang 

paling utama, yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara 

kepada karyawan PT. Wilmar Nabati Indonesia dan Data perusahaan dan 

Perundang-undang yaitu: Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.41 

Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi 

kepustakaan dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta 
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secara langsung melalui buku-buku, media massa, dan dokumen-

dokumen tertulis lainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Interview atau wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data 

dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada pihak yang terkait 

dengan tempat yang dijadikan penelitian oleh peneliti yaitu interview atau 

wawancara kepada karyawan PT. Wilmar Nabati Indonesia (Personalia 

yaitu Bapak ibnu dan Power Plant/Utility yaitu Bapak Iwan dan Bapak 

Rahmat) dan  masyarakat (Kepala Kelurahan Bapak Agus serta Staf 

Kelurahan Bapak Ilyas, Ketua Karang Taruna yaitu Nanang dan Sebagian 

masyarakat yaitu Ibu Siti, Ibu Eni, Ibu Aan, Bapak Adi dan Bapak Eko) 

Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas Kota Gresik. 

b. Studi kepustakaan yaitu melakukan pencatatan terhadap data-data, buku-

buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli. 

c. Studi website adalah cara mendapatkan data melalui browsing di website, 

melalui e-mail, google  dan  linked. 

d. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan cara mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang No.32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, 

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 
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Pencemaran Udara yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan 

penelitian ini. 

5. Analisa Data  

Setelah mengumpulkan data, baik yang berasal dari studi lapangan 

maupun studi kepustakaan yang dipandang telah cukup, maka penulis 

menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif yang mendiskripsikan yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, 

diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang 

dikaji kemudian didasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan 

peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Dalam pedoman penulisan hukum pendahuluan berisi dalam berbagai 

sub bab yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang: Tinjauan Tentang Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup (Pencemaran Lingkungan Hidup, Macam-

Macam Pencemaran Lingkungan Hidup, Dampak Pencemaran 

Lingkungan Hidup), Tinjauan Tentang Pencemaran Udara (Pengertian 

Pencemaran Udara, Jenis Pencemaran Udara, Dampak Pencemaran 
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Udara), Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

(Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Bentuk Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban) dan Tinjauan Tentang Penyelesaian 

Permasalahan Yang Timbul Pada Perlindungan Hukum Pencemaran 

Udara (Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi dan Melalui Jalur Non 

Litigasi). 

BAB III  : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti membahas data-data hasil penelitian dan analisa 

yang meliputi: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kelurahan Indro 

Kecamatan Kebomas, Kota Gresik yang Menjadi Korban Pencemaran 

Udara oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia dan Upaya Penyelesaian 

permasalahan yang timbul pada perlindungan hukum Pencemaran 

udara oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia Gresik. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan dua sub 

yaitu: kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 


