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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

 Lingkungan hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib 

dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber 

penunjang hidup bagi manusia dan makluk hidup lainnya demi kelangsungan dan 

peningkatan kualitas hidup itu sendiri.1  

 Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain 

menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan 

air. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya 

alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang 

termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak 

terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita 

perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan 

tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. 

 Banyak hal dari kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perusahaan, 

apabila pengaruh tersebut positif, tentu saja tidak perlu dirisaukan, akan tetapi 

yang terjadi justru pengaruh negatif yang merugikan masyarakat, misalnya 

kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena perusahaan 

telah membuang limbah secara sembarangan ke sungai, laut akibatnya 

                                                        
1 Kementerian Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Jakarta, 2004, Hal. 29 
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pencemaran semakin meluas dan menyebabkan terganggunya ekosistem hayati 

disamping gangguan kesehatan bagi masyarakat. 

 Disinilah timbul masalah lingkungan sebagai akibat dari kondisi seperti 

terlampauinya komponen ekosistem, ketidakseimbangan komponen tersebut 

menjadikan fungsi komponen lainnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air 

telah menandai dimulainya krisis ekologi dengan dimensi yang sangat luas di 

Indonesia. Menyusul malapetaka banjir dan tanah longsor, diramalkan pula kita 

akan mengalami bulan-bulan kering yang akan menyebabkan masalah kelangkaan 

serius air bersih. Banjir, kekeringan serta masalah-masalah pencemaran air 

merupakan gambaran sebuah krisis air yang akan kita hadapi pada masa-masa 

yang akan datang. Krisis ekologi yang kita hadapi sekarang ini melengkapi krisis 

ekonomi yang menjadi sebuah lingkaran yang semakin komplek dihadapi bangsa 

ini.2 

 Tragedi yang menakutkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, 

seperti berjangkitnya penyakit Minamata yang misterius di Jepang (1960). 

Penderita mengalami gejala melemahnya otot, kaburnya pengelihatan 

terganggungya fungsi otak, dan kelumpuhan yang kemudian berakhir dengan 

kematian. Penyakit tersebut belakangan diketahui sebagai akibat industri 

membuang limbah merkuri (Metal Mercuri) diteluk Minamata sehingga ikan yang 

biasa dikonsumsi masyarakat yang tinggal didaerah itu tercemar. Kasus lain 

adalah musibah bocornya Pabrik di Bophal, India (1984) yang menewaskan lebih 

                                                        
 2 “Krisis Hutan Jawa dan Efisiensi Perum Perhutani”. ICW dan WALHI, 2003 
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dari Tiga ribu orang, ratusan ribu orang sakit dan cacat bahkan ribuan diantaranya 

cacat seumur hidup, belum lagi kerugian yang ditimbulkan secara materi dan 

rusaknya lingkungan yang tidak bias diukur dengan materi.3  

 Di Indonesia sendiri kerusakan dan Pencemaran Lingkungan terjadi dimana-

mana yang menyebabkan bencana alam, kasus terbaru di Tahun 2010 bencana 

banjir bandang di wasior, Tsunami di Mentawai dan letusan gunung Merapi serta 

masih banyak potret-potret bencana alam didaerah yang belum terekspose publik. 

 Di Jawa Timur sendiri Pencemaran dan Perusakan Lingkungan semakin hari 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk serta eksploitasi 

sumberdaya alam yang ada, mulai dari pembangunan yang tidak mengindahkan 

tata ruang, illegal logging, serta Pencemaran Lingkungan oleh limbah industri 

maupun limbah domestik rumah tangga. 

  Jika kita cermati dengan teliti dari perspektif Hukum dan kebijakan yang 

terkait dengan lingkungan, fenomena pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup terjadi karena pembangunan yang berorientasi ekonomi, dengan 

mengekploitasi lingkungan hidup, tanpa menjaga kelestarian sumber-sumber daya 

alam secara baik dan benar, padahal lingkungan yang sehat dan tidak tercemar 

merupakan hak asasi manusia untuk bisa menikmatinya Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”, 
 

                                                        
3 Absori.Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Muhammadiyah University 

Press, Surakarta.2009.Hal.2  



4 
 

juga tercantum dalam Undang- Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolan 

Lingkungan Hidup Pasal 1 Huruf  3 yang berbunyi : 

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 
kini dan generasi masa depan”. 
 

 Persoalan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup tentu saja tidak dapat 

serta merta diserahkan pada kesadaran masing-masing individu anggota 

masyarakat maupun kepada badan-badan Hukum semata. Instrumen Hukum 

sebagai salah satu strategi pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan, 

dalam kajian Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Hukum harus pula 

dikembangkan sehingga mampu mewadahi kepentingan masyarakat banyak akan 

lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih.  

 Agar dapat melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan 

lingkungan maka sangat diperlukan Hukum yang mampu berperan sebagai sarana 

yang tangguh dalam melindungi lingkungan. 

 Peran serta masyarakat dalam penegakan Hukum lingkungan telah diatur 

dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Hak ini dikaitkan pula dengan kewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan, yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUPLH.  

 Pengertian orang disini adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, 

dan/atau badan Hukum. Termasuk dalam kelompok orang atau badan Hukum 

adalah organisasi lingkungan hidup. Dengan demikian organisasi lingkungan 

hidup juga mempunyai hak untuk berperan serta dalam mewujudkan kelestarian 
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fungsi lingkungan, karena dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPLH juga mengatur bahwa 

masyarakat mempunyai mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUPLH.4  

 Persoalan lingkungan muncul sebagai akibat dari adanya kegiatatan industri. 

Sengketa lingkungan muncul bukan saja karena peningkatan kesadaran 

masyarakat tetapi juga dari penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha 

industri.  

 Berbagai kasus sengketa lingkungan, yang diajukan masyarakat korban 

pencemaran ke Pengadilan maupun yang diselesaikan diluar Pengadilan masih 

belum memberikan hasil yang positif terhadap upaya pelestarian lingkungan, 

Misalnya kasus Perusakan dan pencemaran lingkungan Lumpur Lapindo Tahun 

2006 yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan justru dampak dan 

akibatnya semakin meluas. 

 Sedangkan untuk Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Pasal 

30 UUPLH 1997 yang menyebutkan “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan 

secara sukarela para pihak yang bersengketa”. Penyelesaian yang dilakukan secara 

Litigasi /Jalur Pengadilan dapat berupa Gugatan Class Actions, Legal Standing 

sedangkan penyelesaian Non Litigasi/ diluar Pengadilan (ADR) Alternative 

Dispute Resolotions dengan mengunakan pendekatan kooperatif dan partisipatif 

antaralain; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pencari Fakta, Arbritase. 

                                                        
 4 Fajar Winarni, Pengunaan Legal Standing organisasi lingkungan hidup dalam rangka 
penegakan hukum lingkungan, Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1 Februari 2008 Hal 152 



6 
 

 Dalam penelitian ini untuk penulis mengambil beberapa contoh putusan 

pengadilan sebagai bahan kajian dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan 

perusakan lingkungan secara litigasi antara lain; 

1 Putusan Nomor: 103/KTUN/2010 yaitu tentang pemberian izin 

Eksplorasi Oleh Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Pati 

Kepada PT Semen Gresik.   

2 Putusan Nomor: 11/2710/K.Pdt/2008 yaitu Gugatan perbuatan melawan 

Hukum YLBHI Kepada Lapindo Brantas.  

3 Putusan Nomor: 11/Pid/2009/PT.TK yaitu Putusan Kasus pencemaran 

lingkungan hidup oleh PT. Sinar Bambu Kencana  

 Sedangkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan Non Litigasi penulis 

mengambil contoh mediasi pencemaran lingkungan oleh PT CSI dengan 

masyarakat Patuguran dan Jarangan Kecamatan Rejoso Pasuruan.  

 Ketiga Putusan pengadilan diatas mewakili kajian tentang penegakan hukum 

lingkungan melalui tiga sarana, yaitu Sarana administrasi, Sarana Perdata, Sarana 

Pidana yang merupakan penyelesaian sengketa secara litigasi sedangkan  mediasi 

antara PT CSI dengan Masyarakat  Patuguran dan jarangan merupakan 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) 

 Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan baik yang dilakukan  secara Litigasi 

maupun Non Litigasi dalam kenyataan masih belum dapat dipahami dan 

dimengerti baik aturan maupun mekanisme penyelesaian sengketa oleh para pihak 

yang bersengketa, maupun aparat penegak Hukum sehingga banyak kasus yang 

tidak terselesaikan. 
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 Dengan memahami aturan tentang Hukum lingkungan serta mekanisme 

penyelesaian sengketa lingkungan oleh masyarakat maupun aparat penegak 

Hukum maka diharapkan upaya pelestarian lingkungan dapat ditingkatkan demi 

keberlanjutan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1 Mengapa bentuk penyelesaian sengketa Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan secara Litigasi maupun Non Litigasi mengalami hambatan? 

2 Bagaimana mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa Pencemaran 

dan Perusakan lingkungan baik secara Litigasi maupun Non Litigasi? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian merupakan target yang akan dicapai dalam penelitian baik 

sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun sebagai penemuan atas 

sesuatu yang diharapkan dan pada akhirnya memberikan rekomendasi pada pihak-

pihak yang bersengketa atau pada Pemerintah adalah sebagai berikut: 

1 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami hambatan 

dalam Penyelesaian sengketa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. 

2 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui langkah yang diambil dalam 

mengatasi hambatan pada penyelesaian sengketa pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup secara Litigasi maupun Non Litigasi 
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D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan bisa diambil suatu manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini Selain untuk pengembangan substansi bidang ilmu 

khususnya ilmu Hukum lingkungan juga dimaksudkan untuk memberikan 

masukan sekaligus kritik terhadap penyelesaian sengketa Pencemaran dan 

Perusakan lingkungan baik secara Litigasi maupun Non litigasi.  

2. Manfaat  Praktis  

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat mengetahui  hambatan yang dihadapi 

dalam penyelesaian sengketa Pencemaran dan perusakan lingkungan baik 

secara Litigasi maupun Non Litigasi serta mengetahui langkah dalam 

mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


