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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

       Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara 

terbesar di dunia. Salah satu daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia 

adalah Kabupaten Kutai  Barat, Kalimantan Timur. Pertumbuhan tambang 

di Kalimantan timur sendiri semakin pesat karena semakin banyak lahan 

tambang baru yang ditemukan. 

       Namun pertumbuhan yang pesat tidak diimbangi dengan pengelolaan 

yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya 

sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak 

dampak buruk yang dihasilkan. Walaupun sekarang tidak terlalu terasa, 

namun beberapa tahun lagi dampak pengelolaan tambang yang salah bisa 

mengganggu stabilitas ekosistem.
1
 

       Banyaknya kegiatan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, 

berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti 

tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-

lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak 

dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi baku mutu air limbah yang 

dipersyaratkan. 
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       Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestic (tumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, 

di sanalah berbagi jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus 

(black water), dan ada air buangan dari berbagai aktifitas domestic lain nya 

(Grey water).
2
  

Banjir Kutai Barat, Bupati Berharap Ditetapkan Darurat Bencana 

Oleh : Tempo.co 

Selasa, 16 Mei 2017 13:29 WIB 

TEMPO/Sapri Maulana 

TEMPO.CO, Kutai Barat - Bupati Kutai Barat FX Yapan berharap 

pemerintah menetapkan banjir di 14 kecamatan di wilayahnya 

sebagai kondisi darurat bencana. Meski lebih dari 40 tahun wilayah 

tersebut langganan banjir, Yapan tetap menginginkan bantuan dana 

darurat bencana dari pemerintah pusat. Alasannya, banjir meluas 

dan kejadian pada tahun ini mendadak atau di luar prediksi. (Baca: 

Banjir Kutai Barat, Penghasilan Pedagang Sayur Menurun Drastis) 

"Kami sudah mengumpulkan data. Kita juga sudah melaporkan 

kondisi di sini ke pemerintah pusat dan daerah," katanya di Barong 

Tongkok, Kutai Barat, Kutai, Kalimantan Timur, Selasa, 16 Mei 

2017. "Sekarang sangat-sangat darurat." 

Wilayah Kutai Barat dilanda banjir sejak 5 Mei lalu. Berdasarkan 

data yang Yapan peroleh, air merendam 95 desa di 14 kecamatan. 

Total keluarga yang terdampak mencapai 12.593 kepala keluarga 

atau 43.577 warga. Pemerintah Kabupaten masih mengestimasi 

kerugian akibat banjir. "Yang jelas lebih dari ratusan miliar," ujar 

politikus PDI Perjuangan itu. (Baca: Banjir Kutai Barat Meluas, 

BPBD: Ribuan Rumah Tergenang) 

Banjir, menurut Yapan, disebabkan faktor alam, yakni musim 

penghujan. "Hampir setiap tahun karena faktor alam. Sudah lama 

sekali, sejak saya masih kecil, sekitar 40 tahun lalu," ucapnya. 

Namun, kata dia, tahun-tahun sebelumnya banjir tidak terjadi pada 

pertengahan tahun, tapi akhir tahun. Dampaknya secara psikologis, 

warga tak mengantisipasi dan kaget. Kepala Dinas Kesehatan Kutai 

Barat telah diminta membuka posko pelayanan kesehatan gratis. 

Pemerintah juga telah mengupayakan bantuan kepada para korban 

banjir.
3
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 Achmad Faishol. 2016. Hukum Lingkungan. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal 83-84. 
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       Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara 

kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah 

industri yang harus di bangun dapat di operasikan dan di pelihara oleh 

perusahaan setempat. 

       Pembuangan air limbah wajib di kendalikan oleh pemerintah daerah 

melalui proses perizinan, dengan pengendalian itu ada upaya menjaga 

lingkungan agar tetap dalam kondisi yang aman dan terkendali serta tidak 

mendatangkan dampak negatif yang merugikan untuk mengendalikan 

pemerintah daerah memerlukan aturan hukum yang jelas spesipik pada 

pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dalam hal ini penekanan 

pada domain industri. Pengaturan di daerah atas pembuangan air limbah ke 

air ata sumber air mesti di atur dalam peraturan daerah sebagai payung 

hukum menjaga lingkungan agar tetap lestari.
4
 

       Peraturan Pemerintah yang salah satu nya melalui PP No. 27 Tahun 

2012 Tentang Izin Lingkungan.  Setiap penangguang jawab usaha yang 

memegang izin lingkungan utamanya izin AMDAL, berkewajiban mentaati 

persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan membuat dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban 

dalam Izin Lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan 

menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pihak pelaku usaha 

                                                           
4
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tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sebagaimana telah tertera dalam 

Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 

maka dapat di kenakan sanksi administratif. 

       Berikut adalah bunyi Pasal 53 ayat (1) huruf  a Peraturan Pemerintah 

No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan: 

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: 

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin 

Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;
5
  

       Penyusunan AMDAL dituangkan dalam dokumen AMDAL yang terdiri 

dari kerangka acuan, ANDAL, dan RKL-RPL. Ketiga macam dokumen 

inilah sebagai satu kesatuan yang kita sebut AMDAL. Kerangka Acuan 

(KA) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang 

merupakan hasil pelingkupan. Analisis dampak lingkungan hidup(ANDAL), 

adalah telaah secara cermat dan mendalam tetang dampak penting suatu 

rencana usaha dan/atau kegiatan. 

       Selanjutnya, rencana pengelolaan lingkungan hidup, disingkat RKL, 

adalah usaha penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang 

ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana 

pemantauan lingkungan hidup, selanjutnya disebut RPL, adalah upaya 

                                                           
5
 Kementrian Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Samarinda. Badan Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur Bidang Pengkajian Dampak Ligkungan. Hal 38. 
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pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari 

rencana usaha dan/atau kegiatan.
6
 

       Meninjau latar belakang permasalahan tersebut di atas , maka penulis 

tertarik untuk membawakan judul Proposal Penulisan Hukum 

berupa:“Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Berdasarkan 

Pasal 53 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang 

Izin lingkungan”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang izin lingkungan (izin 

pembuangan limbah) menurut pasal 53 ayat (1) huruf a PP No.27 Tahun 

2012 Tentang Izin Lingkungan di PT.Trubaindo Coal Mining Kabupaten 

Kutai Barat Kalimantan Timur? 

2. Permasalahan  apa yang timbul dalam pelaksanaan kewajiban pemegang 

izin lingkungan (izin pembuangan limbah) oleh PT.Trubaindo Coal 

Mining? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pemegang izin lingkungan 

(izin pembuangan limbah) menurut pasal 53 ayat (1) huruf a PP No.27 

                                                           
6
 Yunus Wahid. 2018. Pengantar Hukum Lingkungan. Makassar. Prenadamedia Group. Hal 

225-226. 
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Tahun 2012 Tentang Izin AMDAL di PT.Trubaindo Coal Mining 

Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. 

2. Untuk mengetahui permasalahan  apa yang timbul dalam pelaksanaan 

kewajiban pemegang izin lingkungan (izin pembuangan limbah) oleh 

PT.Trubaindo Coal Mining. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

       Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

ilmu pengetahuan serta untuk mengembangkan keilmuan hukum 

lingkungan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti 

oleh penulis.
7
 Sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata 

satu (SI) Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga 

sebagai sarana untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi 

dalam penelitian Hukum lebih lanjut. 

2. Bagi Masyarakat 

        Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

dan menambah wawasan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Kewajiban 

Pemegang Izin Lingkungan Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Huruf a 

Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan.  

 

                                                           
7
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang . 2014. Pedoman Penulisan Hukum. 
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3. Bagi Pemerintah 

       Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

rujukan atau acuan dan sebagai tambahan wawasan dalam pembentukan 

dan pelaksanaan hokum terhadap lingkungan. 

4. Bagi Akademisi 

       Dan bagi Akademisi Penelitian ini bisa di jadikan suatu informasi 

yang sedikit menambah wawasan serta referensi dalam penelitian hukum 

yang lebih lanjut. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi 

mahasiswa guna menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan 

pemahaman dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan. 

 2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap masyarakat 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wacana baru mengenai 

permasalahan tentang Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan sesuai 

pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 

Tentang Izin lingkungan. 
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F.  Metode Penelitan 

  1. Metode Pendekatan 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu 

melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.
8
 Pendekatan 

yuridis sosiologis dilakukan dengan penelitian lapang secara langsung ke 

lokasi yang diteliti, untuk mengetahui kondisi nyata permasalahan yang 

diangkat berdasarkan keterangan langsung dari yang bersangkutan 

maupun pihak terkait. 

       Pendekatan yuridis sosiologis yakni dilakukan dengan melihat 

kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.Dengan kata lain 

pendekatan ini melihat fakta fakta secara langsung di lokasi penelitian, 

serta mencari keterangan dari pihak yang bersangkutan atau yang 

mengetahui kejadian atau masalah yang sedang diteliti tersebut, juga 

melalui observasi/ pengalaman yang Penulis ketahui langsung kemudian 

dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku. 

2. Pemilihan Lokasi Penelitian 

       Penulis tertarik untuk mempelajari secara langsung berkaitan tentang 

Izin Lingkungan. Penelitian Penulis bertempat di PT.Trubaindo Coal 

Mining Kutai Barat Kalimantan Timur.  

                                                           
8
 Ibid. 
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       Alasan Penulis memilih PT.Trubaindo Coal Mining Kutai Barat 

Kalimantan Timur karena aduan dari masyarakat,
9
  banyaknya 

masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih sehingga banyak dari 

masyarakat yang terkena penyakit akibat dari pencemaran lingkungan 

tersebut, selain itu juga karena data atau dokumen yang berkaitan dengan 

judul tugas akhir  yang lebih sesuai dan lengkap di PT. Trubaindo Coal 

Mining Kutai Barat Kalimantan Timur dimana merupakan perusahaan 

terbesar yang ada di Kutai Barat Kalimantn Timur sehingga data atau 

Dokumen yang penulis butuhkan mudah untuk didapatkan untuk 

menyusun tugas akhir.  

       Karena berbagai alasan di atas maka akhirnya Penulis memutuskan 

untuk memilih PT. Trubaindo coal mining Kutai Barat Kalimantan Timur 

Dinas Lingkungan dan Dinas perijinan  ini sebagai lokasi penelitian 

untuk menyelesaikan tugas akhir penulis. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data Primer 

       Sumber data primer
10

 atau sumber utama dalam penelitian ini 

berasal dari PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan UU 

No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan 

                                                           
9
 Berdasarkan masalah yang ditemukan penulis di lingkungan sekitar PT.TCM melalui 

pengamatan secara langsung. 
10

 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Op. Cit. 
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Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Airr, 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.02 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.113 Tahun 2003 

tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Atau Kegiatan 

Pertambangan Batu Bara, pemerintah, masyarakat dan PT.Trubaindo 

Coal Mining baik berupa hasil wawancara dan pengumpulan sampel 

sebagai bahan analisa. 

b. Sumber data Sekunder 

 Sumber data sekunder
11

 dalam penelitian ini adalah  buku-buku, 

berita-berita online, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

masalah yang di teliti oleh penulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

a. Wawancara  

1) Wawancara terhadap kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kutai Barat yaitu Ali Sadikin, SE., M.Si sebagai sumber utama 

untuk mengetahui tentang aturan yang telah diberlakukan sebagai 

acuan dalam menganalisa judul yang penulis angkat. 

                                                           
11

 Ibid. 



11 
 

2) Wawancara terhadap kepala adat masyarakat dimana PT.Trubaindo 

Coal Mining berada yaitu di Kampung Muara Lawa, Kabupaten 

Kutai Barat, yaitu H.Asrin Syah Unung. 

3) Wawancara terhadap Supervisor bagian Environment dan Legal 

PT.Trubaindo Coal Mining Kutai Barat Kalimantan Timur yaitu 

Anthoius Upat, SH  untuk perolehan data sebagai bahan analisa. 

b.  Dokumentasi 

       Yaitu pengumpulan data-data
12

 yang di miliki oleh pihak terkait 

serta penelusuran perundang-undangan khususnya Peraturan 

Pemeritah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan UU No.32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.02 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.113 Tahun 2003 

tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Atau Kegiatan 

Pertambangan Batu Bara, pengumpulan berita-berita dari sumber 

terpercaya berkenaan dengan proses penelitian ini. 
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 Ibid. 
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c. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku ataupun jurnal. 

d. Internet 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

Diantaranya melalui  gagasanhukum.com, www.indonesian-

publichealth.com, .  www.litbang.deptan.go.id dan nasional.tempo.co. 

5. Teknik analisa Data 

            Analisa dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif
13

 

yakni analisa  data-data terkait yang di kumpulkan penulis yang 

kemudian di kaji berdasarkan perbandingan teori dan asas-asas hukum, 

norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang serta peraturan 

mengenai penafsiran hakim. Selanjutnya Penulis akan membuat 

kesimpulan,dasar hukum,serta solusi permasalan yang diangkat dalam 

penelitian ini berdasarkan data yang di peroleh yang kemudian di olah 

serta di sajikan dalam bentuk deskriptif.  

 

 

 
                                                           
13

 Ibid.  
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http://www.litbang.deptan.go.id/


13 
 

G. Sistematika Penulisan 

    Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 

(empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, hal ini 

bertujuan agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya 

secara garis besar aka diuraikan sebagai berikut: 

BAB I . PENDAHULUAN  

       Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. Sub bab diuraikan lebih lanjut mengenai metode 

pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum 

dan analisa bahan hukum. 

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

       Dalam bab ini berisikan kajian pustaka dan teori
14

 yang 

berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti ulang meliputi : 

Tinjauan umum mengenai pemegang izin lingkungan, baku mutu 

lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) dan Izin Pembuangan Limbah. 
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 Ibid. 
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BAB III . PEMBAHASAN 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka 

dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan
15

  yang menghubungkan fakta atau data yang 

diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan.  

Yakni mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang izin 

Lingkungan (izin pembuangan limbah) oleh PT.Trubaindo Coal 

Mining di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur sesuai pasal 

53 ayat (1) huruf a PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan.   

       Kemudian, selain data dan hasil wawancara yang didapat dari 

Supervisor  bagian Environment dan Legal dari PT.Trubaindo Coal 

Mining dilengkapi dengan wawancara kepada kepala adat 

masyarakat Kampung Muara Lawa serta Kepala Dinas Lingkungan 

Kabupaten Kutai Barat. Sehingga penulis dapat menemukan data 

dan fakta yang terjadi, maka dapat melanjutkan meneliti kasus apa 

yang terjdi di PT.Trubaindo Coal Mining tidak dapat melaksanakan 

kewajiban pemegang izin lingkungan (izin pembuangan limbah) 

sesuai pasal 53 ayat (1) huruf a PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan. 
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 Ibid. 
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BAB IV . PENUTUP 

       Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini, yang 

berisi kesimpulan dan saran dari penulis.
16
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 Ibid. 


