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KATA PENGANTAR 
Saya panjatkan puji syukur kohadirat Tuhan Yang Ma- 

ha Esa yang telah nelimpahkan pertolongan dan petunjukNya 
dalam penuliean skripsi ini*

Sudah menjadi kewajiban bagi oetiap nahasisva Fakul
tas Hukum Unlversltas Airlangga untuk membuat karya tulis 
llmlah dalam bentuk ekripsi, untuk mencapal gelar Sarjana 
Hukun, Tugas Ini dldorong pula oleh mlnat saya untuk mene- 
liti hukun perindustrian yang borkaiton dengan masalah pen
cemaran lingkungan yang devasa ini bcrlaku di negara kita9 

dengan harapan dapat nengungkapkan aspek-aspek pencemaran 
lingkungan akibat industri serta pcnanggulangannya melalui 
sarana hukum*

Pembahasan dari segl hukun terhadap permasalahan 
lingkungan hidup terutama mengenai pencemaran lingkungan 
akibat industri masih merupakan perkenbangan baru bagi 11- 
mu hukun, sehingga banyak menemul hanbatan-hanbatan dalam 
penelitian, karena pengelolaan lingkungan hidup nasih raen- 
jadi wewenang boberapa instansi j disamping itu pihak in- 
dustri kurang terbuka mengungkapkan masalah pencemaran 
yang pemah terjadl dan nenandongnya sebagai n rahasla 
perusahaan ",

Akhir kata, dengan selesainya penulisan skripsi ini 
saya sampaikan terina kasih kepada :
1. Dekan Fakultas Hukun Univorcitas Airlangga 5

2* Ibu Siti Sundari Rangkuti, S,H. solaku Dosen Pembinbing I
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ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikir- 
an dalam bimbingan penulisan skripsi ini dengan tidak 
segan-segan memberl dorongan serta sumbangan ilrau pe- 
ngetahuan yang sangat berguna bagi pengembangan ilrau 
hukum, khususnya hukum lingkungan ;

3* Bapak Philipus M, Hadjon, 5.H. selaku Dosen Pembimbing II 
yang telah mcnelitl skripsi ini dengan seksama ;

4* Pejabat-pejabat di lingkungan Bappeda Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur ;

5. Komisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Propin- 
si Daerah Tingkat I Java Timur ;

6. Komisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kota
madya Daerah Tingkat II Surabaya j

7. Pemerintah Kabupaten Daorah Tingkat II Gresik ;
8. Bagian Penelitian dan Pengembangan PT Petrokimia Gre

sik (
9. Camat Rungkut Kotamadya Surabaya j
10* Kopala Desa Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut ;
11* Semua pihak yang telah mcmbantu penullsan skripsl ini.

Rasa terima kasih yang tak torhingga saya sampai- 
kan pula kepada yang torcinta Bapak dan Ibu atas do'a 
restunya selama ini serta kepada yang tercinta Hertuty 
atas segala dorongan dan bantuannya,

Dengan kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini 
kemungkinan masih mengandung kelemahan, oloh karena ltu 
segala krltik dan tanggapan sangat diharapkan untuk lebih

iv
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m eny ompu rnakannya •
Semoga skripsi ini bermanfaat cebagairaana yang diha-

rapkan.

Surabaya, 15 April 1981 Penulis.
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PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul
Perubahan-perubahan yang terjadi akibat pembangunan

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam ben-
tuk pengotoran dan pencemaran, Untuk memahaml permasalah-
an lingkungan hidup, perlu diadakan perbedaan antara " pen-
cenaran 11 dan " pengotoran Menurut Otto Soemarwoto s

Pencemaran ialah adanya suatu organisme atau unsur la
in dalam suatu sumber da â, misalnya air atau udara, 
dalam kadar yang menggan^gu peruntukan surabcv daya itu, 
Kontaminasi atau pengotoran ialah perubahan kwalitas 
sumber daya itu aicLbat torcaapurnya dengan bahan lain, 
tanpa mengganggu peruntukannya. 1

Kekhawatiran terhadap akibat sampingan dari proses pelak- 
sanaan pembangunan menimbulkan pemikiran perlunya perlin- 
dungan lingkungan dan pelestarian sumber-sumber alam. Yang 
dimaksud dengan lingkungan adalah 11 Jumlah semua benda dan 
kondisi yang ada dalam ruang yang kita teapati yang mempe-

pngaruhi kehidupan kita
Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sebagai- 

mana dinyatakan dalam Keputucm Presiden Republik Indone
sia no. 7/1979 tentang M Rencana Pembangunan Lima Tahun 
Ketiga ", Bab 7 Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hi
dup, angka II Keadoon dan masalah, adalah “ Kemiskinan dan 
keterbelakangan pembangunan dan sekaligus juga merupakan 
suatu masalah yang timbul menyertai proses pelaksanaan pem
bangunan ",

BAB I

1
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Negara berkembang seperti Indonesia merabutuhkan pem
bangunan industri yang tangguh untuk menunjang pembangunan 
ekonorai, Perkembangan industri bertambah pesat dan mendu- 
duki posisi penting dalam Roneana Pembangunan Lima Tahun 
di Indonesia, Dalam Ketetapan MPR-RI no, IV/1978 tentang 
" Garis-garis Besar Haluan Negara ", Bab IV Pola Umum Pe- 
lita Ketlga, sub c butir 1 terdapat ketentuan prioritas ba
gi peningkatan sektor induotri* Pembangunan industri tidak 
hanya mengejar perturabuhan krcantitatif produksi, melainkan 
haruo memperhatikan daya dukung dan kwalitas lingkungan 
agar dapat dicegah pencemaran lingkungan yang mungkin tim- 
bul* Dasar pengaturannya terdapat dalam Ketetapan MPR-RI 
no, IVA978 tentang 11 Garis-garis Besar Haluan Negara ", 
mengenai induotri butir f yang menyatakan " Dalam seluruh 
usaha peningkatan penbangunan industri ini harus dlambil 
langkah-langkah agar pertumbuhen Induotri tidak raembaisa 
akibat rusaknya lingkungan hidup dan pemborosan pengguna- 
an sumbor alam ", Selain usaha-usaha pencegahan dan pena
nggulangan pencemaran akibat industri, perlu juga ditellti 
kebijakan lingkungan di sektor industri, sehingga pemba- 
ngunan oelaraff dengan pengembangan lingkungan ( eco-deve- 
lopment ),

2, Tulum-EitMManfla
Pencemaran lingkungan akibat industri akan mengan- 

cam keseimbangan tata lingkungan hidup termasuk kesejahte-
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raan manusia, sehingga timbul penikiran untuk menanggulangi- 
nya dengan sarana hukum perindustrian yang efektif dalam ar
ti raampu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial juga 
uampu sebagai sarana perubahan dan pembangunan. Menurut fill- 
ly Voll, hukun perindustrian adalah 11 Keseluruhan peraturan- 
peraturan hukum yang diadakan dalam rangka realisasl tujuan- 
tujuan yang terkandung dalam politik industri negara kita

Anolisa dari segi hukum terhadap pencemaran lingkung
an akibat industri diperlukan dalam rangka peningkatan pem
bangunan industri yang disertai dengan pengembangan ling
kungan hidup dan pelestarion sumber alam. Dengan demikian 
tujuan penyusunan skripoi ini torutama untuk meneliti hukum 
perindustrian yang berkaitan dengan masalah pencemaran ling
kungan yang dewasa lnl berlaku dl negara kita» dengan harap- 
an dapat mengungkapkan aspek-aspek pencemaran lingkungan 
akibat Industri serta penanggulangannya melalui sarana hukum.

3. PornaBnlahan
Industrialisasi merupakan tulang punggung pembangun

an perekonomian masyarokat* Kegiatan industri disamping 
ncnghasilkan barring produksi yang direncanakan, juga dapct 
tonimbulkan akibat sampingan berupa pencemaran lingkungan, 
sehingga timbul penikiran bahwa hukum perlu mengatur masa
lah ini melalui Peraturan Perundang-undangan Lingkungan* 
Peraturan Perundang-undangan nengcnoi aspek pencemaran 
lingkungan akibat industri yang berlaku hingga saat ini
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adalah Hinder Ordonnantie (H.O* Sth. 1926 diubah dan ditam- 
bah dengan Stb. 1940 no. 450) \ Bedrljtsreglementeringa Or
donnantie 1934 (B.R.O. Stb* 1936 no. 86 yo Stb. 1948 no, 224) 
yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah no, 1 tahun 1957 
tentang ” Penyaluran Peruaahaan-peruaahaan ** (LN tahun 1957 
no, 7i TLN no. 1144) kenudian diubah dengan Peraturan Pe- 
merintah no. 53 tahun 1957 (LN tahun 1957 no. 150) ; Undang- 
undang no. 11 tahun 1974 tentang " Pengairan n (LN tahun 
1974 no* 65* TLN no. 3046) dan Peraturan Perundang-undang- 
an eektoral yaitu Surat Keputusan Menterl Perindustrian 
no. 12/M/SK/I/78 tentang 11 Pencegahan dan Penanggulangan 
Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri ", 
Masalahnya adalah safflpai seberapa jauh Peraturan Perun
dang-undangan lingkungan tersebut mampu menampung kebutuh- 
an hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri.

Mengingat pdnanganan bidang lingkungan hidup dan 
sumber-oumber alam termasuk dalam kompetenol beberapa De- 
partemcn, raaka tlzobul masalah 1 Bagalmanakah kewenangan 
Pemerlntah Pusat dan Pemerlntah Daerah dalam hal penetap- 
an kebijakan lingkungan, terutama yang monyangkut masalah 
penanggulangan pencemaran lingkungan akibat industri,

Selanjutnya perlu dipikirkan tentang peloksanaan 
dan penegakan hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan 
lingkungan sektor industri melalui peradilan serta sebera- 
pa jauh peradilan mampu mengatasi perkara lingkungan.
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4. lAnflfoffl
Dalam skripsi ini saya membatasi sudut tinjauan me- 

ngenai pencemaran lingkungan akibat air buangan industri* 
Pembahasan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik In
donesia no. 7/1979 tentang M Rencana Pembangunan Lima Ta
hun Ketiga 11» Bab 7 Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan 
Hidup, bagian II Keadaan dan masalah j bagian III Kebijak- 
uanaan dan Langkah-langkah pada angka 3 tentang Industri, 
Pertambangan dan Energi, serta Pengelolaan Lingkungan Hi
dup j angka 8 tentang Pemilikan dan Penguasaajft tanah, Tata- 
guna tanah, Tataguna air, Tataguna ruang dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ; angka 9 tentang Pembinaan Hukum dan 
Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

5. MatocKapni
a* Pendekatan masalah*

Dengan menyadari bahvra permasalahan lingkungan hi
dup memerlukan pendekatan interdisipliner dan pengkajian 
secara multidisipliner guna pcnecahan secara terpadu, ma- 
ka ekripsi ini hanya mcnggunakan pendekatan dari segi hu
kum dengan memperhatikan aspek-aspek ekologis*

Selanjutnya penbahaoan akan memakai metode deskrip- 
tif analitis yang ckan berguna bagi pemahaman dan pemecah-
an masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dan sumber-cunber alam dl Indonesia

fc, Sumber data*
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Sumber data terdirl atac data kepustakaan (data se- 
kundair) dan data lapangan (data primer). Data kepustakaan 
dlperoleh dari buku-buku j majalah-majalah dan dokumen-do- 
kumen resmi. Data lapangan diperoleh dari pemberlan infor- 
masi/data maupun wawancara dengan Pejabat-pejabat di ling
kungan Bappeda Tingkat I Java Timur j Komisl Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan Hidup (PPLH) Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Timur ; Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Timur j Pemerlntah Daerah Tingkat IX Gresik \ Pcmban- 
tu V/alikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya Ti
mur ; Sub Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Ting
kat II Surabaya j Sub Direktorat Hukum Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya ; Sub Direktorat Tata Pcaerintahan Ko
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya \ Camat Fungkut dan Ke
pala Desa Kedungbaruk kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya.

c» Prosodur pengumpulan data.
Pengumpulan data yang diperlukan untuk pembahasan 

skrlpsl lnl dlperoleh dengan jalan sebagai berlkut :
Dalam otudl lapangan diadakan wawancara dengan pejabat 
yang berwenang oeporti tersebut diatas. Dari keterangan, 
penjelasan dan data yang diberikan oleh pejabat yang ber
sangkutan disusunlah data socara Blstematiof kemudian di- 
nil ai dan dlolah sebagai data yang dapat dipertanggungja- 
wabkan reliabllitasnya. Dalam studl kepustakaan dlperoleh 
bahan dengan membaca buku-buku, najalah-majalah dan doku-
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men-dokumen resmi berupa Peraturan Perundang-undangan* 
Selanjutnya berdasarkan cumber data kepuetakaan maupun da
ta lapangan akan dlperoleh gambaran yang Jolas mengenai 
tinjauan segi hukum dari beberapa masalah pencemaran ling
kungan akibat industri*

d* Analisa data*
Semua informasl dan data, baik data kepuetakaan ma

upun data lapangan akan diproscs lebih lanjut, Dari hasil 
pengolahan akan dipilih data yang ada relevansinya dengan 
tujuan pembahasan dengan tidal: mengurangi reliabilitasnya,

6. Sictenmtika
Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya diurai- 

kan alaoan pemilihan judul, tujuan penyusunan serta ruauc- 
an permaoalahan dalam arti meninjau perbedaan antara pe
ngelolaan serta perlindungan lingkungan akibat kegiatan 
industri dengan keadaan masa depan yang diinginkan, kemu
dian diadakan ruang lingkup don pencntuan metodologi serta 
pertangcungjaisyaban sistcmatika* Selanjutnya dalam Bab II 
akan dibahas mengenai Industri, Pembangunan dan Hukum dc- 
ngan cara nengkaitkan antara industri, pembangunan dan 
lingkungan hidup beserta pengaturannya nelalui melalui 
Peraturan Perundang-undangan lingkungan yang menyangkut 
cektor industri, Kemudian dalam Bab III dibchas secara 
yuridia mengenai pencemaran lingkungan akibat industri de
ngan uenjoniukakan dua kasus sebagai bahon perbandingan dan
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dibahas pula mengenai penanggulangan pencemaran lingkung
an akibat industri dengan dasar hukum yang berlaku, Selan- 
jutnya dalam Bab IV dibahas mengenai perlindungan lingkung
an dan peleetarian sumber-sumbor alam dengan cara meninjau 
tata pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup menge
nai sektor industri serta analisa mengenai pertanggungja- 
waban pencemar beserta langkah-langkah dalam penyelesaian 
perkara serta konsepsl mengenai tatablna induotri. Selan- 
jutnya dalam Bab V berici keslmpulan dari pembahasan menge
nai pencemaran lingkungan akibat induotri dan sarana hukum 
yang diperlukan beserta saran-onran yang berguna sebagai 
bahan pemiklran lebih lanjut guna penyelesaian masalah tor- 
oobut oecara efektif,

iOtto Soemarwoto, 11 Permaoalahan Lingkungan Hidup 11, 
dalam BPHIT, Seminar Seqi-se^ Hukum dari Pengelolaan Linft- 
kunftan Hidup. Binncipta, Bandung, 1977, h. kk .

2i m . ,  h. 50,
Civilly Voll, 11 Hukun Industri Sckedar Catatan Mongo- 

nal Proopek Pembinaannya di Indoncoia ”, dalam BPHII, Simpo* 
Bluj^JukuPLPerjjiduBtrian. Binacipta, Bandung, 1978, h. 164.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



INDUSTRI, PEMBANGUNAN DAN HUKUM
1 , Industrie J>emMngunaiL dan LinKkunfian flidun

Bertitik tolak dari pengertian pembangunan sebagai 
cuatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menu- 
ju pada keadaan hidup yang lobih baik\ maka untuk ruang 
lingkup yang lebih khusus yokni pembangunan industri, pada 
dasarnya adalah usaha pengembangan industri yang bertujuan 
nenghasilkan barang-barang produksl dan mengadakan perbalk- 
an dalam bidang sosial ekonomi. Negara-negara berkembang 
termacuk Indonesia memerlukan pembangunan industri yang 
tangguh. Peningkatan sektor industri dl Indonesia dinyata
kan dalca Ketetapan MPR-RI no, IV/1978 tentang ,f Garis-ga- 
ris Becar Haluan Negara ", Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga, 
huruf D Arah dan Kebljoksanaan Pembangunan, angka 9 yang 
mcnyatakan ;

Pembangunan ccktor industri bosar, menengah, kecil dan 
traditional perlu ditingkatkan dan diporluas, disamping 
untuk memperluas kosempatan korja serta meningkatkan 
produksl dalam nogQri, juga untuk uckin menseinbangkan 
struktur ekonomi Indonesia, sehingga pada saatnya mcn- 
jadi struktur ekonomi yang berdasarkan industri yang 
dldukung oleh pertonian yang kuat.

Pcnjgolakan sektor industri harus diccrtai usaha pengem
bangan lingkungan hidup, agar oasaran pembangunan yang hcn- 
dak dlcapal tidak monimbulkan akibat samplngan yang merugi
lt an masyarakat, Dilain pihak pembangunan industri tidak per
lu torhambat dengan keinginan untuk melindungi kwalitas 
lingkungan, bahkan bantuan dan dorongan bagi pengembangan

BAB II

9
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industri perlu ditingkatkan aolama cukup perhatian dicurah- 
kan terhadap perlindungan kwalitaa lingkungan, Keseimbangan 
antara pembangunan dan pengembangan lingkungan dituangkan 
dalam Keputusan Preaiden Republik Indonesia no. 7/1979 ten
tang " Reneana Pembangunan Lima Tahun Ketiga ", Bab 7 Penge
lolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, angka III Kebijak- 
oanaan dan Langkah-langkah :

Kebijaksanaan pembangunan dengan pengembangan lingkungan 
hidup perlu diusahakan untuk memperluas diraensi penba- 
ngunan itu aendiri. Pembangunan tidak hanya penting un
tuk meningkatkan taraf hidup dalam arti raateriil 8aja, 
totapi pembangunan juga penting untuk meningkatkan ta- 
raf hidup yang hakiki dalam arti mutu kehidupan*

Untuk mencapai tingkat pembangunan yang terarah dan terpadu
haruB berlandaekan pada konBepei pembangunan yaitu : ” (a)
Pengadaan benda-benda dan jaaa-jaaa nolalui berbagai kom-
binasi faktor-faktor produkei \ (b) perubahan aosial dan eko-
nomi i (c) hubungan antara manuaia dan lingkungannya M.̂
Penjabaran ketiga dimenai teroebut kedalam oektor industri
adalah sebagai berikut j
a. Dimensi pertama menjrangkut pengadaan barang-barang pro- 
duksi dan jaaa-jaoa induotri melalui berbagai kombinasi fak
tor produksi* Ponnertiun faktor produksi ncnurut Sumitro 
Djojohadikuaumo adalah 11 Faktor produksi dalam arti luas me- 
liputi cumber daya produksi (productive resources) yang men- 
cakup oumber daya manusia (human resources), nodal (capital 
reaourcoo) dan ketranpilanAeahlian
b* Dimenei kedua nenyanckut pcncnuhan kobutuhan barang-ba
rang kepada masyarakat serta membuka kcsempatan penyaluran
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tenaga kerja ke sektor produktlf*
c, Dlmensi ketiga menyangkut hubungan antara keglatan in- 
dustrl dengan llngkungannyai

Sumber daya manusla moliputi jumlah tenaga kerja dan 
kotrampllan atau keahlian. Pertumbuhan penduduk di Indone
sia merupakan faktor paling pcntlng dalam masalah perlln
dungan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan me- 
nambah juralah angkatan kerja dan kebih lanjut membawa koha- 
rusan untuk menciptakan lapangan kerja secara produktlf. 
Sementara itu pemenuhan kebutuhan barang-barang produksl, 
pcnclptoan lapangan kerja dan pengelolaan sumber-sunber 
alam akan ditentukan oleh peningkatan mutu kotrampllan ma
upun keahlian*

Pemanfaatan suabor-sumber alam untuk kepentlngan in
dustri perlu disertai pertimbangan-pertimbangon dari segi 
pengadaan, penyediaan dan pengaruh ekologis. " Masalah 
ckologi dan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan per* 
tumbuhan ekonomi menonjolkan arti dan peranan kebijaksancan 
tentang sumber daya alaja (resources policies) dan pengelo
laan sumber daya alam (resource management) Kebijakan 
maupun pengelolaan oumber-sumber alan borpokok pada peles- 
tarian sumbor-sumber alan dalam arti pendayagunaan sumber- 
sumber alam bagi kepentlngan manusia sedomikian rupa, se
hingga memberikan manfaat sebosar-besarnya secara berke- 
sinambungan bagi generasi sckcrang dengan tetap nemelihara 
potenoinya untuk nemonuhi kobutuhan generasi mendatang.
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Sehubungan dengan kebutuhan yang nendeoak untuk melestam-
kan number-sumber alan bagi kelangsungan hidup dan keaejah-
toraan masyarakat, maka dalam Kototapan MPR-RI no. IV/1978
tentang ,f Garis-garis Besar Haluan Negara 11, Bab IV Pola
Umum Pelita Ketiga, huruf D Arch dan Kebijakaanaan Penba-
ngunan, angka 19 dinyatakan j

Salah satu aegi yang penting dalan pembangunan ekonomi 
adalah penggunaan Bumber-cumber alan dan lingkungan hi
dup. Dalam hubungan ini diperlukan oekali peningkatan 
inventariaasi dan evaluaoi ounber-sumber alam dan ling
kungan hidup. Demikian pula perlu ditingkatkan rehabili- 
taci cunbor-ounber alam dan lingkungan hidup yang Beng
al ami keruoakan sorta langkah-langkoh untuk nencegah 
keruoakan terhadap cunbor-cunbcr alan dan lingkungan hi
dup, sehingga dapat dijamin kclcntaricnnya.

Selain peningkatan inutu cunbor daya manuoia dan pe- 
nanfaatan sumber-sumber alan dengan cernat, kelangsungan 
industri nemerlukan dukungan codal yang menadai. Untuk le
bih meningkatkan pembangunan sektor induotri di Indonooia, 
naka dengan nelalui kebijakan dalon bidang perpajakan dibo- 
rikan dorongan (incentive) bagi Penanam nodal baik nodal 
dalam nogeri maupun modal asing. Kebijakan tersebut ditu- 
angkan dalam Undang-undang Penanonan Modal yaitu Undang-un- 
dcng no. 1 tahun 1967 (LH tahun 196? no. 1# TLK no. 2818) 
tentang 11 Penanaman Modal Asing ,r diubah dan ditambah de
ngan Undang-undang no. XI tahun 1970 (LN tahun 1970 no. 46, 
TLT no. 2943) oerta Undang-undang no. 6 tahun 1968 (LN ta
hun 1968 no. 33» TLIf no* 2853) tentang ” Pcnananan Modal 
Dalam Negori ” diubch dan ditanbah dengan Undang-undang 
no, 12 tahun 1970 (LK tahun 1970 no. 47» TLN no. 2944).
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Ketentuan yang memuat adanya kelonggaran perpajakan terda- 
pat pada pasal 15 Undang-undang no. 1 tahun 196?* kemudian 
dlubah seluruhnya dengan pasal 1 Undang-undang no. 11 ta
hun 1970. Penjelaean umum Undang-undang no. 11 tahun 1970 
alinea 2 menyatakan ;

Undang-undang tersebut solain berisi ketentuan-ketentu- 
an dan peraturan-peraturan umum tentang Penananan Modal 
Asing, memuat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebao- 
an serta perpajakan dan faeilitas lain untuk lebih me- 
narlk para penanam modal aoing.

Ketentuan kelonggaran perpajakan dalam Undang-undang no, 6 

tahun 1968, tercantum dalam Bab VI tentang 11 Pembebasan Per
pajakan 11 # pada pasal 9 sampai 17 dengan disertai perubahan 
dan tambahan oleh ketentuan pasal 1 Undang-undang no. 12 ta
hun 1970. Dengan adanya kelonggaran perpajakan yang diberi- 
kan melalui Undang-undang Penananan Modal, diharapkan ber- 
tambahnya minat para penanan modal untuk mendirikan dan ne- 
ngembangkan industrinya di Indonesia yang sekaligus bagi 
pemerintah Indonesia merupakan langkah usaha pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah tanah air 
sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik 
Indonesia no. 7/1979 tentang " Rencana Pembangunan Lima Tc- 
hun Ketiga %  Bab 10 Industri j

Pembangunan industri selama Repelita Ketiga mempunyal 
peranan yang sangat penting dalam mencapai terwujudnya 
Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan 
hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 
dan 8tabilitas nasional yang sehat dan dlnamls,

Selain faktor-faktor produksl berupa sunber daya alam, sum
ber daya manusla dan modal* maka dalam pembangunan Industri
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faktor teknologi merapunyai poranan yang sangat penting, 
Perkembangan teknologi menbawa kemajuan dalam bidang indus
tri. Teknologi menyangkut cara-cara penggunaan berbagai 
sumber alam, sumber daya manusia dan faktor modal secara 
terpadu untuk merealisir tujuan produksl* Pengenalan tekno
logi modem kepada masyarakat akan menambah kemampuannya 
dalam mengolah sumber alam dalam rangka meningkatkan pro- 
duktifitas barang-barang produksl, Hasil-hasil positif oe- 
bagai oumbangan pengetrapan teknologi pada proses produksl 
dapat pula disertal akibat sampingan berupa pencemaran ling
kungan. Akibat negatif berupa pencemaran dapat dikendali- 
kan apabila dalam penerapan teknologi disertal kendala-ken- 
dala ekologis atau kearlfan ckologis sebagaimana yang di- 
utarakan oleh R.E, Soeriaatmadja :

Biosfera tak akan dirusak oleh perkembangan dan kema- 
juan teknologi, apabila penggunaan hasil teknologi oleh 
manusia disertal dengan kearifan ekologis yang menda- 
lam. Sebagai dasar kearifan, teknologi modern, harus 
menekankan kemajuannya kepada proses yang konplekc yang 
berlaku dalam lingkungan hidup .... Kearifan ckologis 
inilah yang rupanya menerlukan bimbi,ngfln dalart sofdL-se- 
gJLJiukum mengenai lingkunrtmJildup garis bawah dari 
penulls • Satu hal yang jelao adalah segl-segl hukum 
untuk lingkungan hidup, harus borpijak pada dasar yang 
integratif dan ncnyelutuh dalan menerapkan bimbingan*®

Sehubungan dengan kobutuhan pengaturan hukum untuk mengcn- 
dalikan akibat sampingan dari kegiatan industri, maka pem
bangunan industri harus ditopang dongan hukum perindustrian 
yang mantap, terutama melalui Undang-undang perindustrian 
yang memberi pedoman mengenai pengaturan, pengav/asan ma
upun pembinaannya occara efektif. Kobutuhan adanya Undang-
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undang perindustrian yang mantap dinyatakan dalam Keputuo- 
an Preoiden Republik Indonesia no* 7/1979 tentang 11 Renca- 
na Pembangunan Lima Tahun Ketiga 11, Bab 10 Induotri yang 
menyatakan :

Dalam menyelenggarakan pembinaan Industri diperlukan 
landasan yang sehat dari eegi hukun dan ketertiban* 
koananan dan ketenteranan beruoaha* Dalam hubungan ini 
maka kegiatan-kegiatan diarahkan pula kepada usaha- 
uoaha untuk menyempurnckan peraturan perundangan dan 
ketentuan-ketentuan lain yang sudah ada secara menye- 
luruh, sehingga merupakan perundangan yang jelas, 
lengkap, terpadu dan terarah* Undang-undang yang khu- 
ouo mengatur perinduotrian dirasakan sebagai hal yang 
mendesak*

Penggalakan pembangunan sektor industri untuk me
ningkatkan kesejahteraan rakyat adalah selaras dengan lang- 
kah-langkah yang dltempuh pemerlntah dalam Reneana Pemba
ngunan Lima Tahun Ketiga nelalui program delapan jalur pe- 
merataan khususnya pemerataan pemenuhan kebutuhan, pemera- 
taan pembagian pendapatan, pcnerataan kesempatan kerja dan 
pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh vilayah tanah 
air. Mengenai perbandingan keadaan dan perkembangan indus
tri di Java dan Luar Jawa adalah sebagai berikut ;

Tenaga kerja dan skill yang berlebihan terdapat di Ja
va, sebaliknya di luar Jmva kekurangan, Begitu pula 
halnya dengan modal dan teknologi (termasuk infraotruk- 
tur) dan pasar \ di Pulau Jana lebih tersedia, Sedanc- 
kan untuk oumber daya alam di Java dewasa ini sudah 
banyak termanfaatkan occara kurang terkoordinir, se- 
baliknya di luar Java relatif kurang dieksploitir.9

Melihat sebagian besar faktor-faktor produksi terdapat di
Pulau Java, maka pertumbuhan Industri di Pulau Java cen-
derung meningkat, baik pada saat sekarang maupun untuk ma-
sa yang akan datang* Minat yang begitu beoar untuk mcngem-
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bangkan sektor industri tampcknya belura disertai kesadaran 
untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan industri be- 
lum mencerminkan keadaan lingkungan yang serasl dalam arti 
belum sempurnanya sistem pengolahan bahan buangan, pola ta- 
ta industri bolum teratur sehingga timbul berbagai gangguan 
dan pencemaran lingkungan seperti getaran mesin-mesin, pe- 
nyaluran air buangan industri ke saluran irigasi dan pe- 
ngotoran udara yang berasol dari asap buangan industri yang 
dikeluarkan melalui cerobong asap serta sisa-slsa pembakar- 
an yang dikeluarkan melalui exhauster, Masalah-masalah ling
kungan hidup di bidang industri berpangkal tolak pada kegiat- 
an pembangunan industri, kegiatan pemanfaatan sumber-sum- 
ber alam, kegiatan teknlk produksi dan kegiatan penggunaan 
hasll produksi. Pencemaran lingkungan akibat industri bukan 
monopoli negara-negara yang sudah maju industrinya, melain- 
kan juga banyak terjadi di negara-negara berkembang seper
ti di Indonesia. Lebih lanjut diutarakan oleh Mochtar Kusu- 
maatmadja 3

Toleransi terhadap akibat-akibat negatiif yang mungkin 
ditimbulkan oleh pembangunan karena kelapangan phisik 
negara-negara berkembang, juga disebabkan oleh hasrat 
bangsa-bangsa ini untuk maju dan identifikasl dalam 
mata mereka daripada kemajuan dengan pembangunan, khu- 
susnya industrialisasi. Dalam pordobatan-perdebaton 
sidang-sidang konperensi panitya Porsiapan Konporcnsi 
Stockholm untuk Lingkungan Hidup Manusia misalnya, wa- 
kil-wakil negara-negara berkembang borkata " Berikan- 
lah kami sekedar pencemaran asal saja kami maju M.l°

Pencemaran lingkungan akibat industri porlu segera di-
tanggulangi agar keselmbangan tata lingkungan hidup dapat
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dlselamatkan* Tiga sebab utania Indonesia merasa perlu mena
ngani masalah lingkungan hidup yaitu :

Pertana adalah kesadaran bahwa Indonesia audah mengha- 
dapi kini masalah lingkungan hidup yang cukup serius* 
Kedua adalah keperluan untuk mewariskan kepada generasi 
mendatang sumber-sumber alam yang bisa diolah secara si- 
nambung dalam proses pembangunan jangka panjang. Ketiga 
adalah kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, 
tidak hanya maju.dalam segi materiil, tetapi kaya dalam 
segi apirltuil.*u

Apabila ditelaah pokok pernoalan lingkungan hidup manusia 
balk di negara maju maupun negara-negara berkembang, maka 
tampaklah bahwa sebab utarnanya terletak pada timbulnya keti- 
dak selmbangan dalam lingkungan hidup manusia yang besar so- 
kali pengaruhnya terhadap peri kehidupan manusia*
Ketidak selmbangan antara kepadatan penduduk dl kawasan In
dustri dengan penyediaan prasarana dan keglatan yang mele
bihi daya dukung lingkungan akan menimbulkan kesulitan dan 
leblh memperburuk kesehatan masyarakat* Perpindahan pendu
duk ke kawasan industri adalah akibat daya tarik pembangun
an industri yang banyak membuka kesempatan kerja dl sektor- 
sektor produktif. Perpindahan tersebut menyangkut unsur ma- 
nusia dan faktor ruong lingkungan, yang kedua-duanya nerupa- 
kan faktor penting dalam pembangunan. Mengalimya tenaga 
kerja ke kawasan industri merupakan perkembangan yang wajar 
sebagaimana dlutarakon oleh Hirschman i

economic progress does not appear everywhere at the 
same time and that once it has appeared, powerful forces 
make for a spatial concentration of economic growth 
around the initial starting points*
(kemajuan ekonomi tidak torjadi pada waktu yang saaa di 
berbagai daerah dan apabila dl suatu daerah terjadi pem-
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bangunan, terdapat daya tarlk yang kuat yang akan men- 
ciptakon konsentrasi pembangunan ekonoml di eekitar dae
rah dimana pembangunan bormula).!^

Pertumbuhan penduduk di kawasan industri akan menarabah jufl- 
lah tenaga kerja yang sekaligus menunjang usaha-usaha peme- 
rintah dalam menggalakkan industri yang bersifat padat kar- 
ya atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Penya- 
luran tenaga kerja di sektor-sektor produktif dapat terlak- 
8ana dengan baik apabila jumlah tenaga kerja yang tersedla 
cebanding dengan permintaan tenaga kerja. Untuk mengatasi 
pertambahan jumlah tenaga kerja yang banyak menimbulkan ke- 
goncangan keseimbangan linckungan, diraoa perlu untuk me- 
ngembangkan xdlayah-wilayah industri di daerah sesuai de
ngan urgensi serta potensi daerah yang bersangkutan, Po- 
ngcmbangan tllayah industri ke daerah-daerah ditujukan un
tuk menjadikan daerah tersobut sebagai pusat pertumbuhan 
induotri yang berfungal menunjang kegiatan perekonomian ma- 
syarakat setempat, menambah prasarana sosial lainnya aorta 
menciptakan corak perekononlan maoyarakat menj&di lebih ber- 
agara, Keragaman aktifitas kchidupan maoyarakat menghindar̂ - 
kan pemakaian oatu oacam cumber alam. " Keragaman sebagai 
ciri penting kwalitao hidup merupakan titlk temu dari pem
bangunan dengan pengembangan lingkungan hidup

Semakin pesat laju pertumbuhan industri, makin ba
nyak pula akibat samplngan yang ditimbulkannya, Untuk mcn- 
cegah pencemaran lingkungan yang mungkin timbul sebagai 
akibat samplngan kegiatan industri, maka dalam setiap pe-
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rencanaan penbangunen induotri haruo dioertai pula pertim-
bangan-pertinbangan yang cukup cermat mengenai pengaruh in-
dustri terhadap lingkungan atau mengadakan Analieis Danpak
Lingkungan sebagainana dinyatakan dalam Ketotapan MPR-FI
no. IVA978 tontang 11 Garic-gario Besar Haluan Negara **,
Bab IV Pola Unum Pollta Ketiga* butlr 13 Sumber Alan dan
Lingkungan Hidupf cub c t

Dalam pelaksanaan penbcngunan porlu pula diadakan po- 
nllaian yang ockcana torhadap pengaruhnya bagl ling
kungan hidup, agar pengamonan terhadap pelaksanaan pcm- 
bangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilaksanakan 
oobaik-baiknya* Penilaian toroebut perlu dilakukan ba- 
ik secara oektoral aaupun regional dan untuk itu perlu 
dikembangkan krlterla cutu baku lingkungan hidup,

Lebih lanjut dltegackan pula bahua :
Penggunaan ekologi dalam poroncanaan pembangunan nem- 
punyai dua tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu pcnca- 
paian pembangunan dan untuk dapat memperhitungkan so- 
belutmya pengaruh aktifitao pembangunan pada sumber 
daya dan proflofl-proseo alam lingkungan yang lebih luao, 4

Penbangunan maupun pengembangan sektor induatri di Indone
sia tidak hanya mengojar pertunbuhan kwantitatif yang da
pat dilihat darl mehingkatnya barang-barang produkei, me- 
lainkan pembangunan induatri yang disertai usaha untuk mo- 
lindungi lingkungan dari bahaya pcncenaran yang ditimbul- 
kannya* Pembangunan induetri yang noliputi aspck-aspek co- 
sial ckononi* teknologi dan yuridio nerupakan rangkaian ko- 
giatan yang hams dibina cecara torpadu dalam rangka nen- 
ciptakan pola pembangunan induotri y*mg mcngindahkan segi 
pongcnbangan lingkungan hidup.
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2. Pfiraturan Pcrundanoundrnr.m Llnrkunrnn Meiu>enal 
fioktor. Induatrl

Pengaturan hukum di sektor industri terutama mela- 
lul sarana Peraturan Perundang-undangan yang mantap dira- 
sakan sebagai hal mendesak karcna peraturan yang ada naslh 
ketinggalan dibandingkan dcngan pesatnya pertumbuhan indus
tri dl Indonesia* Fertumbuhan industri dengan proses kegiat- 
annya cenderung menimbulkan porubahan terhadap lingkungan, 
sedangkan perubahan ltu sendiri dapat meniiabulkan akibat 
negatif berupa penconaran lingkungan, oloh karcna ltu dira- 
sa perlu perllndungan darl segi hukum, torutana melalul 
Peraturan Perundang-undangan lingkungan* Keputusan Prcsiden 
Republik Indonesia no, 7/1979 tentang " Hencana Peobangun- 
an Lima Tahun Ketiga ", Bab 23 Hukun, angka III Kobijcksa- 
naan dan Langkah-langkah, butlr 1 Pembinaan Hukum menyata- 
kan " Petabinaan hukun dal am rangka pembaharuan hukua uela- 
lui torutama pembentukan PcraturtJi Porundang-undangan yang 
akan dllanjutkan dalam Rencona Pcnbangunan Lima Tahun Ke
tiga ,f. Ditegaskan pula mengcnai langkah-langkah untuk pc- 
nyucunan Peraturan Perundang-undongan yang oengatur kcleo- 
tarian alam dan lingkungan Uidup certa tataguna tanah dan 
hukun pertonahan pada uiaumnya, Pcngaturon hukum masalah 
pencemaran lingkungan hidup cklbat industri berpangkal to- 
lak pada ofektifltas fungsi hukun di Easyarakat yaitu se- 
bagci corona pcngcndalian oooial maupun sebagai sarana 
porubahan dan pcnbangunan* Dclan hal ini hukum harus man*
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pu molindungi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan aki- 
bat industri serta menjangkau perkembangan teknologi induo- 
tri pada masa yang akan datang sesuai dengan tujuannya. So- 
hubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Perundang-un- 
dangan lingkungan di sektor induotri benar-benar haruo di- 
mengerti oleh para pihak yang beroangkut paut dengan kegiat- 
an induotri dan dilain pihak Peraturan Perundang-undangan 
itu tidak membebani para pengusaha di luar batas kemanpu- 
annya, oebagaimana diutarakan oleh Siti Sundarl Rangkuti :*

Akhimya dapatlah diharapkan bahwa peraturan perundang- 
an mengenai lingkungan hidup akan lebih efektif, apabi- 
la eudah memenuhl persyaratan-persyaratan 11 understand
able « acceptable 11 dan " enforceable sehingga 
terdapat keoerasian antara w the lawyer’s law " dan 
« the law in action M#*5

Peraturan Perundang-undangan lingkungan yang menyangkut
aspek lingkungan di oektor industri dan Peraturan Perundang-
undangan sektoral yang berlaku hingga saat ini adalah ee-
bagai berikut t

a. Hinder Ordonnantie (H.O. Stb. 1926 no. 226 diubah 
dan ditanbah dengan Stb. 1940 no. 450) 5

b. Kitab Undang-undang Hukura Perdata, pasal-pasal 1365>
1865 J

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal 187»
. 187 bio, 359> 360 dan 408 \

d. Bedrijfsreglementeringe Ordonnantie 1934 (B.R.O.
Stb, 1938 no. 86) yo Peraturan Pcaerintah no. 1 ta«. 
hun 1957 tentang H Penyaluran Perusahaan-perusahaan 11 ;
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o* Undang-undang no, 11 tahun 197k (LN tahuu 19?k no,
65# TLII no, 30J+6) tentang 11 Pongalran ” j

t m Surat Keputusan Mentor! Perindustrian no, 12/M/SK/
1/78 tentang 11 Pencegahan dan Penanggulangan Pence-
maran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Uoaha Industri M 5

g« Peraturan Mentor! Kesehatan Republik Indonesia no,
173/Men,Kes*Per,AlII/ 177 tontang " Pengawasan Pen-
cenaran Air Dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan
Yang Borhubungan dengan Kesehatan 11 \

h, Surat Koputusan Bersaaa Menteri Dalan Negerl dan
Menteri Pengarasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Nomor j 25 tahun 1979__________
Nomor s KEP - 002/MHPPLH/2/1979
tentang " Instansi Pcngelola Sumber Alan dan Ling
kungan Hidup di Daoroh ",

Peraturan Perundang-undangan lingkungan di sektor industri 
untuk Propinsi Daerah Tingkat I Java Timur adalah sebagai 
borikut 2

a* Surat Keputusan Gubomur K opal a Daerah Tingkat I Ja
va Timur no, 2k tahun 1978 tentang 11 Pembentukan kem- 
bali Komi si Pengendalian Penccmaran Lingkungan Hidup 11 ;

b, Surat Koputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja
va Timur no, k3 tahun 1978 tentang " Pengaturan 
Standar Kwalitas Air Buangan Industri di Jawa Timur " \

c, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur no, HK I/21/Instr, tahun 1977 tentang ” Peng-
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awasan Terhadap Industri-industrl Dalan Rangka Pe- 
ngendalian Pencemaran Lingkungan Hidup « ; 

d* Instruksi Gubcrnur Kepola Daorah Tingkat I Jawa
Timur no# 10 tahun 1979 tentang " Pemeliharaan Kese- 
rasian Dalan Pcnanggulcngan Maealah Lingkungan Hi
dup 11 *
Peraturan Perundang-undangan teroobut diatas, baik 

Peraturan Perundang-undangan mengenai aspek lingkungan, per
aturan Perundang-undangan oektoral di bidang induotri ma- 
upun Peraturan Perundang-undangan lingkungan yang sifatnya 
regional mcmpunyai kclemahon yang nanpak sebagai berikut :
1. Peraturan Perundang-undangan mengenai aspek lingkungan.

a* Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonnantie (H.O. 
Stb. 1926 no. 226 diubah dan ditambah dengan Stb. 1940 no. 
450) tidak secara 1angsung mengatur pencemaran lingkungan, 
tetapi mengatur ijin tempat usaha yang kemungklnan menira- 
bulkan bahaya, kerugian dan gongguan terhadap bangunan di 
sekitarnya. Sitl Sundari Rangkuti mengungkapkan beberapa 
kelemahan H.O. sebagai peraturan kesehatan lingkungan :

H.0« ditujukan kepada berbagai faktor pencemaran ling
kungan. totapi secara territorial pcnerapannya terba- 
tas, tidak saja karena perbatasan Kabupaten/Kotamadya 
Daorah Tingkat II, tetapi juga karena pembatasan ter
hadap lingkungan terdekat darl tempat usaha yang menye- 
babkan gangguan (batas 200 motor). Kemungklnan untuk 
menjangkau pencemaran oleh industrl-industrl modern 
tidak terdapat pada H.O.
H.O. harus diloksanakan oleh KabupatenAotamadya Da- 
erah Tingkat II, sedang pencemaran tidak saja terbatas 
pada wilayah tersebut. Lagi pula kobanyakan Kabupaten/ 
Kotamadya Daerah Tingkat II tidak memilikl tenaga
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ahli (deskundigen), yang nanpu menilai secara toknis 
terhadap lnstalaed-instalaol yang ruait peralatannya.
II.0. hanya terbatas pada tempat usaha (inrichtingen). 
penceaar selain daripada tempat usaha tidak tercakup 
oloh H*0*f misalnya kendaraan/pengangkutan, pesawat 
terbang dan eebagainya*l&

b. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(B.\7.) tidak cukup kuat untuk mengajukan gugatan perkara 
lingkungan karena akan nencaui kosulitan dalan menenfcukan 
uneur kcsalahan, lagi pula sebab~sebab poncenaran dapat ku- 
mulatif sohingga maayarakat nendapat kosulitan untuk menen- 
tukan pelaku penceoaran* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hu
kun Perdata (B*W.) mengandung keculitan dalam pembuktian 
dalam perkara lingkungan, Azao pembuktian dalan pasal ini 
meaboratkan ponggugat karona untuk mencntukan suatu peris- 
tiwa pcncemaran memorlukan keahlian yang bersifat teknis. 
Kegagalan untuk membuktikan berdasarkan azas yang dianut 
pasal 1865 tersebut akan menarabah bcban pcndoritoan 
pihak yang menderita akibat pencemaran, oebcgoiuana diuta- 
raltan oloh Siti Sundari Rangkuti ;

Sehubungan dengan kosulitan tentang beban pembuktian 
yang menyebabkon pecinta-pecinta lingkungan enggan 
untuk berperkara, maka Nederland telah menganut kebi- 
jakan lingkungan yang ofektif untuk diterapkan dalam 
hukum acara, yaitu yang disebut azas 11 omkering dcr 
bcwijslast M (ponbalikan beban pembuktian) atau dise- 
but juga 11 de vorvuiler bewijst ,f (pencemar membukti
kan),1/

c, Pasal 187 dan pasal 187 bis Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (K,U.H#P,)f tidak ditujukan secara langsung 
terhadap penccmaran lingkungan, dioamping itu terdapat be- 
berapa kelemahan yaitu 1
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Pasal 167 K.U.H.P# hanya memuat kotentuan adanya kebakar- 
an, ledakan atau banjir yang membahayakan keamanan uraura 
bagi orang atau barahg* codangkan sebab-sebab terjadinya 
pencemaran dapat lebih luao# Unsur kcsengajaan pada pasal 
tersebut tidak eelalu menjadi unsur mutlak terjadinya pen
cemaran, karena kealpaan memonitor air buangan industri 
dapat mengakibatkan bahaya yang lebih parah terhadap masya- 
rakat# Pasal 187 bis K,U.H*P* hanya memuat bahaya yang tim- 
bul akibat terjadinya ledakan* sedangkan sebab-sebab ter
jadinya pencemaran dapat lebih luas#

d# Bedrijfareglementerings Ordonnantie 1934 (B,R,0. 
Stb. 1938 no* 86) yo Peraturan Pcmerintah no* 1 tahun 1957 
tidak mengatur masalah pcnccmaran lingkungan akibat indus
tri, melainkan mengatur perijinan, pembinaannya pada umum- 
nya serta kowajiban yang harus dipenuhi oleh industri-in- 
ductri yang tunduk pada kotentuan B*R.0#

e« Undcng-undang no* 11 tahun 1974 (LN tahun 1974 
no. 65* TL1I no# 3046) tentang " Pengairan " mengandung ke- 
lemahan yaitu s Adanya kotentuan peralihan pada Bab XI pa
sal 16 nenunjukkan tidak adenya Ginkronisasi dalam Undang- 
undang Pengairan, Kotentuan pldana pada Bab X.pasal 15 yang 
membagi perbuatan pldana menjadi " kojahatan " dan 11 pe*

4

langgaran " dengan penjatuhan sanksi lobih berat terhadap 
kejahatan dibandingkan pelcnggaran, oenjadi kurang berarti 
dalam masalah pencemaran lingkungan akibat industrit kare
na pelanggaron terhadap keharusan pembuatan alat pengolahan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



26

air buangan industri ckan menimbulkan bahaya yang parah ba- 
gi masyarakat,
2. Peraturan Perundang-undangan sektoral di bidang indus
tri yang berhubungan dencan pcncemaran lingkungan hidup aki
bat industri adalah Surat Koputusan Menteri Perindustrian 
no, 12/M/SK/I/78 tentang 11 Pencegahan dan Penanggulangon 
Pencemaran Lingkungaa Sebagai Akibat Dari Usaha Industri ", 
Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian no. 12/M/SK/ 
1/78 tidak jelas mengenai penjatuhan sanksinya, sehingga 
kurang efektif dalam penerapannya,
3* Peraturan Perundang-undangan lingkungan di sektor indus- 
tri untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur :

a, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Timur no, k5 tahun 1978 tentang " Pengaturan Standar 
Kwalitas Air Buangan Industri di Jawa Timur 1(t pada pasal 1 
mengatur standar/kriteria kwalitas air buangan industri 
yang dikeluarkan/dibuang ko eungai-sungai, badan-badan air 
dan atau daerah pengaliran lain. Yang dimaksud dengan " ba
dan-badan air " menurut Peraturan Menteri Kesehatan Repu- 
blik Indonesia no, 173/Men,Keo,Per,AlII/'77 tentang
11 Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air Untuk Berbagai 
Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan pasal 1 sub e 
adalah tempat dan wadah diatas permukaan daratan yang ter- 
isi dan atau menghasilkan air yaitu rawa, danau, sungai, 
waduk dan saluran air, Dengan demikian ketentuan Surat Ke
putusan Gubernur tersebut tidak dapat diterapkan terhadap
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standar/kriteria kwalitas air buangan industri yang lang- 
sung dibuang ke laut* Penjatuhan sanksi seperti tercantum 
pada pasal 7 Surat Keputuoan Gubernur tersebut tidak tegas 
mencantumkan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelang- 
garan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan tersebut,

b, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Timur no. HK I/21/Instr, tahun 1977 tentang « Pengawasan 
Terhadap Industri-industri Dalam Rangka Pengendalian Pen
cemaran Lingkungan Hidup ", tidak memberikan wewenang ee- 
cara tegas terhadap penyeleeaian masalah pencemaran ling
kungan akibat industri,

Berdasarkan analisa Peraturan Perundang-undangan 
mengenai aspek lingkungan, Peraturan Perundang-undangan 
sektoral di bidang industri maupun Peraturan Perundang- 
undangan lingkungan yang sifatnya regional khususnya di 
Jawa Timur, nampaklah bahwa sarana hukum terutama Peratur
an Perundang-undangannya masih ketinggalan bila dibanding- 
kan dengan kompleksnya masalah yang timbul akibat pemba
ngunan industri, Fungsi hukum dalam hal ini lebih nampak 
sebagai sarana pengendalian sosial daripada sebagai sara
na perubahan cosial dan pembangunan,

Kemajuan teknologi di bidang industri membawa per- 
ubahan-perubahan dalam proses produksi maupun pengaruhnya 
terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan hu
kum perindustrian yang dinamis torutama Undang-undang per- 
industrian yang dapat member! ruang gorak bagi pengembang-
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an industri dan dilain pihak dapat memenuhi harapan raaoya- 
rakat terhadap pembangunan Industri yang selaras dengan pe- 
lestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

^Soerjono Soekanto, Boboram Permasalahan Hukum Da- 
lam_Kerangka Pembanmn^L_di Indonesia* Yayasan Penerbit 
Univereitas Indonesia, 1975* h, 1,

5•'TB, Bachtiar RLfai, H Ilmu dan Teknologi, Pcmbangun-
8Xi dan Lingkungan ", Prisma, no, 1 tahun III, LP3ES, 197*f* 
h, 6

^Sumitro Djojohadikuaumo, Indonesia Dalan Perkcn- 
bangnn Dunia Kini da^Ma.Ba_Patang7 LP3^7l976V h," 11,

7Ibld. h. 6.
O
R.E, Sooriaatmadja, " Kearifan Qtologi dalan Perkem- 

bangan Teknologi ", dalan BPEIJ, Smtnar Segl-segi Hukun dari 
Eengglfllaan Lingkungan Hldutn Blnacipta, Bandung, 197?, 
h. 242.

Q7Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pe- 
niHAmn tentan/t PonanKanan Pwibanmman Industri dl Jam 
aan Luar Jara. Bappeda Propinoi Daerah Tingkat I Jara Ti
mur, September 1979, h. 2.

10Mochtar Kueumaatmadja, Pengaturan Hukum Manalah 
Lingkungan _Hl<iUP Mpnusla, Bcberapa Pikiran dan Saran. Bina- 
cipta, Bandung, 1975» h, 7

^Bnil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunanf Muti- 
ara, Jakarta, 1979. h. 23, 25 8* 26*

12Sadono Sukirno, Boberapa Arroek Dalam Persoalrii 
P.emb/mgunan Daerahf Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uni- 
veraitas Indonecia, 2976, h. 67, dikutip dari Albert 0, 
Hirechman, The Strategy of Economic Grtff/thi New Haven, Yale, 
1958, h, 183,

■'■̂Etail Salim, op.cit. . h, if7*
^Raymond F, Dasmann, John P, Milton dan Peter E, 

Freeman, Prinnip Ekolori untuk Pembangunan Ekonomi. Gra- 
media, Jakarta, 1977, h. 19*
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^Siti Sundari Rangkuti, Pembahaean Terhadap Ker- 
tas kerja Soetjipto WiroBardjono, " Sinkronieasi Peng- 
aturan Perlindungan terhadap Kehidupan Manueia dan Alan 
serta Pemukimannya %  dalam BPHK, Seminar Segi-Begj Hulma 
dari Pengelolaan_LinKkungari Jildug, Blnacipta. Bandung, 1977 
(solanjutnya disingkat Siti Sundari Rangkuti I), h, 228,

^Siti Sundari Rangkuti, Pembinaan Hukum dan At>aratur 
Palam Pengelolaan Sunber Alom _d_an Linakunflan Kldug. Ceramah 
dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Seaunia, 5 Juni 1980, 
yang diadakan oleh Pemerintah Kotamadya Daorah Tingkat II 
Surabaya, Universitae Airlangga. Fakultas Hukum, 1980 (oe- 
lanjutnya disingkat Siti Sundari Rangkuti II), h, 7*

^Siti Sundari Rangkuti, " Pertanggungjawaban Pen- 
cemar dan Bob an Pembuktian Dalam Hukum Lingkungan 11 * Per* 
tanggung.lavraban Hukumr Fakultae Hukum. ttniveroitas Air- 
langga. Surabaya, 1979 (selanjutnya disingkat Siti Sundari 
Rangkuti III), h, 16,
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ANALISA YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN 
LINGKUKGAK AKIBAT INDUSTRI

1. Kasua Pencemaran LlngkunKan Aklhat Industri
A, Kasus I :

Pada bulan Juli 1979 dl Desa Kedungbaruk, Kecaroatan 
Rungkut Kotamadya Surabaya, VJllayah Surabaya Timur terjadi 
Pencemaran lingkungan akibat air buangan industri/air lim- 
bah yang berasal dari PT Star Angkaoa/Star Group (industri 
yang roemproduksi lampu tekan merk 11 Tingkwon " dan peralat- 
annya) oorta air buangan yang borasal dari PT Horizon Syn
tax. Air buangan industri dari kedua industri tersebut men- 
cemari saluran irigasi Desa Kedungbaruk, sehingga mengaki- 
batkan kerusakan tanaman padi milik penduduk soluas 13*5 Ha. 
Para petani tidak dapat memetik hasil panen yang eangat mc- 
reka harapkan dan tidak dapat melaksonakan musiu tanam ka
rena sawah-sawah masih tertutup oleh endapan air buangan 
industri yang dapat mematikon taneman, Gangguan perekonomi- 
an ini lebih dirasakan oleh penduduk yang mata pencaharian- 
nya sobagai buruh tani. Menurut koterangan Kepala Deea Ke- 
dungbaruk akibat lebih lanjut dari pencemaran lingkungan 
tersebut adalah :

Tirabul pengotoran (kontaminasi) terhadap sumur-sumur 
yang berdokatan dengan sunnai yang tercemar, eohingga 
noniabulkan rasa gatal apabiln pjJj? tersebut diporguna- 
kon untuk nondi, Ikan-ilcnn banyck yang nati karena air- 
nya keruh bercampur minyak/olie.

Penduduk Deea Kedungbaruk mengadukan peristivra pen-

BAB III

30
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cemaran tersebut kepada Kepala Desa setenpat serta menuntut 
ganti rugi kepada pihak pengusaha yang industrinya menimbul- 
kan pencemaran yaitu PT Star Angkasa/Star Group dan PT Hori
zon Syntex. Kepala Dcoa Kedungbaruk tneneruskan pengaduan 
penduduk kepada Camat Rungkut, kemudian oleh Camat yang ber- 
sangkutan diajukan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya, " Selanjutnya V/alikotooadya Kepala Daerah Tingkat II 
Surabaya memberitahukan kasus pencemaran tersebut kepada Ko- 
misi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPLH) Kota- 
nadya Daerah Tingkat II Surabaya Kemudian Komisi Pengen
dalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya mengadakan peninjauan/penelitian ke lokasi pence
maran di Desa Kedungbaruk, Tindakan yang dilakukan adrJ.ah 
mengambil contoh air buangan industri dari PT Horizon Syntex 
untuk dikirlm ko Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya pada 
tanggal 12 Juli 1979. Kemudian hasil analiea air buanccn 
tersebut dengan no. analisis x 6701/051/Ab,/Khs,/VII/79 tang- 
gal 25 Juli 1979 dikirim ko Dinas Portanian Rakyat Propin- 
ei Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pueat Pengembangan Pertani- 
an, Bedali Lawang, Selanjutnya Dinas Pertanian Rakyat Pro- 
pinoi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan suratnya no. PTA/ 
2227/XV-b tanggal 20 Agustus 1979 memberi jawaban berupa pe- 
doman tentang unsur-unsur kimia yang dapat menimbulkan kora- 
cunan pada tanaman yaitu :

A1 bila melebihi £0 mg/1 
B bila melebihi 2 ppm.
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Cl bila oelebihi 150 ppm.
As bila melebihl 1 mgA

Cr bila melebihl 0,05 mgA

Cu bila melebihl 5 mg/ 1

Pb bila melebihl 0,05 mg/ 1

Cyanida bila melebihi 0 ,2 mg/ 1

Ba bila melebihl 1 mgA

Zn bila melebihi 10 mgA

Co bila melebihl 10 mgA

Ph bila melebihi 5#5 - 6,5 (yang
Berdasarkan pedoman dari Dinas Pertanian Rakyat Pro- 

pinsi Daerah Tingkat I Javra Timur tersebut diatas, maka con- 
toh air buangan industri dari PT Horizon Syntex yang telah 
dianalisa oleh Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya menun- 
jukkan unsur Pb (sebagai timbal) dan Ph melampaui batas yang 
ditentukan oleh pedoman tersebut, sehingga air buangan in
dustri dapat menimbulkan keracunan pada tanaman pad! di De
sa Kedungbaruk, tetapi dilain pihak hasil analisa air buang
an industri dari PT Horizon Syntex seperti tersebut diatas 
tidak melampaui kadar batas maksimum yang diperbolehkan me
nu rut Surat Keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Ja~ 
wa Timur no. 43 tahun 1978 ten tang n Pengaturan.* Stand^r Kwa- 
litas Air Buangan Industri di Jav:a Timur " maupun i>er:'turan 
Mentori Kesehatan Ropublik Indonesia no. 173/Hen.Kes,Per./■ 
VIII/77 tentang ” Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan 
Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kcse-
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hatan "* Sehubungan dengan adanya krlteria kwalitas air bu
angan industri yang berbeda, aaka dalara kasus pencemaran 
tersebut diatas, V/alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su
rabaya menggunakan kriteria berdasarkan pedoman yang dibuat 
oleh Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Timur yang ternyata dengan dikeluarkannya Surat Walikota- 
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya no* 260/6500/B*U m/7 9 
tanggal 28 Desember 1979» yang pada pokoknya berisi perintah 
kepada PT Star Angkasa dan PT Horizon Syntex untuk raengada- 
kan penanggulangan terhadap penccmaran yang ditimbulkannya 
Berta melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada penduduk De
sa Kedungbaruk yang sawahnya torkena pencemaran, Penelitian 
terhadap kasuo pencemaran di Desa Kedungbaruk juga dilaku- 
kan oleh Bagian Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya (sebagai anggota PPLE Kotamadya Daorah Tingkat II 
Surabaya) mengenai masalah yang berhubungan dengan perijinan 
industri terutama ijin bangunan dan ijin berdasarkan Undang- 
undang Ganggucn ( Hinder Ordonnantie Stb. 1926 no. 226 di- 
ubah don ditarabah dengan Stb* 19*f0 no. 450 ), Penyelesaian 
perijinan industri berupa ijin bangunon dan ijin berdaBar
kan Undang-undang Gangguan di Propinsi Daerah Tingkat I Ja
wa Timur, dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Timur no* 60 tahun 1979 tentang 11 Ta- 
tacara Permohonan/Penyelesaian Perijinan Daerah bagi Perusa- 
haaib-perusahaan Penanaman Modal di Jawa Timur ", pasal 8 :

(1) Terhadap permohonan perijinan daorah yang berupa
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Ijin Bangunan dan Ijin Berdasarkan Undang-undang 
Gangguan, solanjutnya oleh Ketua BKPMD Tingkat I 
setelah diteliti kelengkapan persyaratannya, di- 
teruskan kepada Bupati/Walikotaaadya Kepala Da
erah Tingkat IX yang bersangkutan untuk diadakon 
penyelesaian ;

(2) Apabila ijin tersebut ayat (1) pasal ini, telah 
disetujui oleh Bupati/tfalikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II setempat, salinan ijin tersebut discm- 
paikan Juga kepada Ketua BKPMD Tingkat I.

Tinjauan terhadap Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnan
tie) didasarkan atas keberatan penduduk yang dirugikan 
karena akibat sampingan kegiatan industri, Pasal 5 Undang- 
undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) menyatokan s

(1) Penguasa, yang nenurut ayat ketiga dari pasal 1 
harus mengambil keputusan tentang permintaan id- 
zin. memberitahukan dengan colckas-lekacnya dengan 
tertulio dari tiap-tiap pernohonan yang tidak da
pat scketika ditolak kepada para yang mempunyal. 
yang mcmiliki, yang menguaoai dan pemakai porcil- 
porail yang berbatasan dengan tanah yang akan di- 
pergunakan untuk tenpat-tcnpat usaha itu atau 
ruangan-ruangon bangunan-bangunan dan sekolah-oe- 
kolah termasuk dalam pasal 6 ayat 2 II huruf c no,l,

(2) Penguasa tersebut meletakkan permintaan dengan 
lampirannya di kantornya untuk dibaca oleh siapapun 
dan mcngumumkan hal itu kepada khalayak ramai de
ngan menempalkan suatu pemberitahuan yang ditulis 
dalam bahaoa Belanda dan Melayu atau langsung di 
dekat tanah yang bersangkutan.

(3) Sotiap orong berhak dalan waktu oebulan setelah 
tanggal pengumumon itu mengajukan keberatannya 
terhadap pcmberion idzin kepada penguasa teroacuk 
dalam ayat (1).

(4) Penguasa akan menyolidiki keberatan-keberatan itu 
dan apabila mungkin nondengar orang yang berkcpen- 
tingan yang dimaksudkan pada akhir ayat pertama 
pasal ini guna kepentingan mereka dan juga menye- 
lidiki apakah ada keberatan-keberatan lain terha
dap pcnborian idzin yang diminta itu,

n Dalam praktcknya, penduduk dapat mengajukan keberatan
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walaupun. batas waktunya sudah lewat 30 hari, karcna akibat 
sampingan yang timbul dari kegiatan industri terjadi kemu
dian eetelah industri berproduksi Koberatan penduduk 
harus disertai dasar alasan yang kuat sebagai ball an pertim- 
bangan untuk mengadakan tindakan yang akan diambil oleh Bu- 
pati/\7alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang berwenang 
mengeluarkan ijin berdasarkan Undang-undang Qangguan (H.O,), 

Dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting* 
kat I Jawa Timur no* 60 tahun 1979* memuat ketentuan yang 
mengharuskan industri untuk mengadakan pengendalian terha
dap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan* Ketentuan 
tersebut dicantumkan dalam formulir permohonan ijin indus
tri yang meliputi pcrsyaratan mengenai jenis buangan indus
tri baik berupa padat, coir maupun gas, cara pengolahon bu
angan industri dan tempat pembuangan buangan industri. Khu- 
susnya mengenai air buangan industri harus dlsesuaikan de
ngan porsyaratan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gu- 
bemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no, W5 tahun 1978 
tentang H Pengaturan Standar Kwalitas Air Buangan Industri 
di Jawa Timur pada pasal 3 menyatakan :

Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur mencantumkcn 
keharusan mcmenuhi standar Artteria kwalitas air buang
an industri dimaksud dalam pasal 1 Surat Keputusan ini 
sebagai tambahan eyarat dalam ijin berdasarkan Undang- 
undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad tahun 
1926 no, 226) dan ijin-ijin lain yang berkaitan dengan 
keharusan untuk pengamanan lingkungan hidup bagi per- 
usahaan industri yang akan didirikan,

Ketentuan Undang-undang Gangguan (H.O.) yang berhubungan
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dengan aspek pencemaran lingkungan maupun persyaratan tam- 
bahan untuk mendapatkan ijin Undang-undang Gangguan (H,0.) 
sebenamya sudah memuat keharusan bagi industri untuk meng- 
adakan pengendalian terhadap kemungklnan terjadinya pence
maran lingkungan, tetapi dilain pihak masih mengandung ke- 
lemahan karena tidak discrtai Banksi yang tegas bagi pihak 
pencemar, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut tidak efek- 
tif dalam penerapannya,

PT Star Angkasa dan PT Horizon Syntex adalah indus- 
tri bukan milik negara dan tergolong industri " non fasili- 
tas %  oleh karena itu mengenai perijinannya juga tunduk 
pada BedrijfBreglementerings Ordonnantie 1934 (Undang-undang 
Pembatasan Perusahaan 1934)• Bedrljfareglementerings Ordon
nantie 1934 tidak mengatur masalah pencemaran yang ditim- 
bulken oleh kegiatan industri, sehingga PT Star Angkaea dan 
PT Horizon Syntex tidak melanggar ketentuan Undang-undang 
Pembatasan Perusahaan 1934*

Selain peninj&uan/penelitlan yang dilakukan oleh 
PPLH Kotamadya Daerah. Tingkat II Surabaya, pemerlksaan di- 
lakukan pula oleh PPLH Propinei Daerah Tingkat I Java Timur 
pada tanggal 24 Agustus 1979 dengan hafdl-hasil peninjauan 
sebagai berikut :

Industri lampu tekan 11 Tingkwon 11 yaitu PT Star Angka- 
na menpunyai 4 salursn pembuangan, 3 saluran diantara- 
nya berada di belukang yang tordiri atas saluran kcnan, 
caluran tengah dan saluran kiri serta 1 saluran berada 
di cebelah kanan pabrik. Semuo scluran itu berfungsi 
mengalirkan air buangan industri mcnuju sungai Desa Ke- 
dungbaruk yang dipokai sebagai sarcna pen^aircn porta-
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nian oleh penduduk setempat. Sifat-sifat air buangan 
industri pada saluran pembuangan yang berada di bela- 
kang pabrik di bagian tengah memperlihatkan volume 
air buangan sedikit dengan warna kehitaman* Air buang
an industri itu merupakan canpuran minyak/olie, Di ba
gian sebelah kirl memperlihatkan volume sangat sedikit 
dengan warna kekuningan, Dilihat dari keadaan phiedk- 
air limbah itu kemungkinan juga masih mengandung Cr b# 
sedangkan asal dari air limbah kemungkinan merupakan 
saluran dari kebocoran air limbah aebelum diproses.
Di bagian kanan memperlihatkan volume air buangan beear 
dan warna air buangan hijau* Dilihat dari vama air a 
buangan dlduga air buangan tersebut masih mengandung Cu 
cukup tlnggi dan juga masih nampak banyaknya limeAapur 
serta " sludge « atau endapan lainnya. Air limbah itu 
kemungkinan beraaal dari sistem pengolahan yang kurang 
sempuma, sehlngga air buangan itu selaln masih mengan
dung Cu juga limeAapur yang belum mengendap ikut pula 
terbuang* Sifat air buangan industri pada saluran buang
an yang berada di sebelah kanan pabrik memperlihatkan 
volume air buangan besar dengan warna kuning-coklat.
Air buangan industri ini masih mengandung Cr hexavalent 
yang sangat tlnggi, Dari hasil peninjauan dan penellti- 
an tersebut. Komisi Pengendalian Pcncemaran Lingkungan 
Hidup (PPLH; Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ber- 
kesimpulan : Dilihat dari keadaan ©awah di Bekltar per- 
usahaan , aesual dengan laporan penduduk Deaa Kedung
baruk, dapat dilihat dengan jelas adanya kerusakan per- 
cawahan karcna pencemaran yang berat, Beberapa petak 
aawah telah tertutup oleh " sludge " pada saluran di 
belakang PT Star Angkasa. Sludge/endapan yang aenutupi 
persawahan tersebut kemungkinan mengandung chemicalein 
atau logam beret Cr dan kemungkinan Cn, 21

Berdasarkan hasil penelitlan yang dllakukan oleh Komicd. 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPLH) Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas dikeluarkanlah 
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no* BKFMD. 
730/2126/1979 tanggal I k  Desember 1979 yang ditujukan kepada 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk meng- 
ambll langkah-langkah pengendalian terhadap pencemaran ling
kungan di Desa Kedungbaruk serta menyelesalkan gugatan gan
ti rugi antara para petani yang aawahnya terkena penccmaran
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dengan PT Star Angkasa dan PT Horizon Syntex, Sehubungan 
dengan Surat Gubernur no, BKPMD,750/2126/1979 tersebut dan 
hasil-haeil penelitlan yang telah dilakukan oleh Komisi Pe
ngendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPLH) Kotamadya Da
erah Tingkat II Surabaya, maka dikeluarkanlah Surat Waliko- 
tamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya no, 260/6500/B,Um/79 
tanggal 28 Deeember 1979 tcntang Pencemaran air buangan in
dustri di sawah penduduk Desa Kedungbaruk Kecamatan Rungkut 
Kotamadya Surabaya, yang pada pokoknya berisi perintah kepa
da PT Star Angkasa dan PT Horizon Syntex untuk menanggulangi 
pencemaran yang ditimbulkannya serta melakukan pembaycran 
gantl rugi kepada penduduk Desa Kodungbaruk yang sawahnya 
terkona pencemaran, Pelaksanaan gantl rugi dituangkan dalam 
Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya no* 32/ 
6500/B,Um/80 tanggal 14 Pebruari 1980, Pcmberian ganti rugi 
dilakaanakan pada tanggal 19 dan 22 Pebruari 1980 bertempat 
di Kantor Kecamatan Rungkut dengan disaksikan oleh Dinas-di- 
nao so wilayah Kecamatan Rungkut, Carik Desa Kedungbaruk dan 
wakll-wakil dari PT Star Angkasa maupun PT Horizon Syntex, 
Besarnya ganti rugi seluruhnya Rp, 6,090,907#- (enam juta 
sembilanpuluhribu sembllanratus tujuh rupiah), ditanggung 
renteng oleh kedua perusahaan yaitu PT Star Angkasa sebesar 
Rp* 3*045*450,- (tigajuta cmpatpuluhlimaribu empatratus lima- 
puluhempat rupiah) dan PT Horizon Syntex sebesar Rp*5*045*454,- 
(tigajuta ompatpuluhllmaribu empatratuo llmapuluh empat ru
piah). Dalam Surat ttalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
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Surabaya no, 32/6500/B.Um/80 tidak disebut dasar hukum mo- 
ngenai pelaksanaan ganti rugi dan dasar-dasar penentuan be- 
samya ganti rugi, dengan demikian tindakan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya didasarkan pada azas 
h Freies Ermeooen 11 (kobobason bortindak bagi organ adminis- 
trasi negara). Kebebasan bortindak bagi organ administrate 
negara pada dasarnya berarti j

Kebebasan untuk raengetrapkan peraturan dalam eituasi
konkrlt ;
kebebasan untuk mengatur eituasi konkrlt tersebut ;
Kobebasan untuk bortindak meskipun tidak ada/belum
ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya peno-rintah).22

Berhubung pengaturan hukum tentang beban pembuktian dan gan
ti rugi akibat pencemaran lingkungan oleh industri hingga 
sekarang belum ada, maka tindakan Walikotamadya Kepala Da
orah Tingkat II Surabaya dalam monangani kasue pencemaran 
lingkungan di Desa Kedungbaruk dapat dibenarkan. Tindak Pe- 
merintah (bestuurshandeling) yang dllakukan oleh Walikota
madya dalam hal ini adalah berdasar kewenangan Undang-undang 
no* 5 tahun 1974 tentang 1 Pokok-pokok Pemerintahan di Da
orah 1 " sobagoi Kepala Daorah dan Kepala Wilayah yang me
rupakan ponguasa tunggal di daerahnya Penjelascn Umum 
Undang-undang no* 5 tahun 1974 angka 5 V&layah Administra- 
tif, bagian b Kepala Wilayah :

(1) Kepala V&layah dalam semua tingkat sebagai wakil 
pemorintah adalah Ponguasa Tunggal di bidang po- 
merlntahan di daerah, kocuali bidang pertahanan 
dan koamanan, bidang poradilan. bidang luar nogo- 
ri dan bidang moneter dalam arti mencetak Uftng, 
menentukan nilai mata uang dan eebagainya* la bor-
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kewajiban untuk meraimpin penyelenggaraan pemerin- 
tahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksa- 
naan pembangunan oorta membina kehidupan masyara- 
kat dalam segala bidang, Dengan perkataan lain, 
Penguasa Tunggal adalah Administrator Pemerintahan, 
Administrator Pembangunan dan Administrator Kema- 
syarakatan. Sebagai wakil Pemerintah dan Penguasa 
Tunggal, maka Kepala Wilayah adalah pejabat terting- 
gi di wilayahnya di bidang pemerintahan, lepas da- 
ri persoalan pangkat.

Penanggulangan pencemaran lingkungan di Desa Kedung
baruk kiranya belum dapat diokhiri dengan Surat Y/alikota- 
raadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya no. 260/6500/B * U m/79 
dan Surat V/alikotanadya Kepala Daorah Tingkat II Surabaya 
no. 32/6500/B.Um/80, karena prda tanggal 6 Agustus 1980 
Kepala Desa Kedungbaruk molaporkan lagi terjadinya pence
maran akibat air buangan induotri dari PT Star Angkasa dan 
PT Horizon Syntex. Sa\?ah penduduk yang tcrkcna penccnaran 
dilaporkan oleh Kepala Desa seluao 14 Ha. Kasuo pencemaran 
teroobut diputus dengan Surat Keputusan VJalikotamadya Kepa
la Daerah Tingkat II Surabaya no. 13/WKA981 tanggal 13 Ja- 
nuari 1981 yang berisi poilntah kepada Direktur PT Star 
Angkasa dan PT Horizon Syntex untuk mercalicir pelaksanaan 
perabuatan pipa saluran pembuengan air buangan industri yang 
menghubungkan oampai k@ kanal Wonokroso ccrta menyelesaikan 
pcnyerahan uang ganti rugi yang telah dioepakati berscma an- 
tara pihak industri dengan penduduk yang sawahnya terkcna 
pencemaran. Juolah uang ganti rugi sebesar Rp* 10*640.718,45 
(oepuluhjuta ena&ratusempatpuluhribu tujuhratus delapan- 
bGlaB 45AO0 rupiah) dan mcmcrintahkan kopada pemilik eawah 
yang bersangkutan untuk mcmbuat surat pernyataan tidak me-
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nuntut ganti rugi kembali dalam jangka waktu lima tahun se- 
Jak diterimanya uang ganti rugi tersebut. Dalam konsideran 
yuridiB Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IX Sura
baya no# 1J/WK/1981 angka 3 dicantumkan Undang-undang Gang
guan (H.O.) dan pada angka 4 dicantumkan Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no# 43 tahun
1978 tentang " Pengaturan Standar Kwalitas Air Buangan In- 
dustri di Jawa Timur H. Kedua Peraturan Perundang-undangan 
itu tidak memuat ketentuan ganti rugi yang ditimbulkan oleh 
pencemaran lingkungan akibat industri. Dalam konsideran Fac
tual Surat Keputusan Walikotamadya tersebut dicantumkan per- 
hitungan ganti rugi yang dibuat oloh Dinas Pertanian Rakyat 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya* sedangkan poraturan 
Perundang-undangan yang mencatur ganti rugi terhadap pence
maran lingkungan akibat industri belum ada, maka tindak pe- 
merintahan. yang dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daorah 
Tingkat II Surabaya didasarkan pada asas " Freies Ermcsscn 11 
(asas kebebasan bortindak bagi organ administrasi negara).

Prosedur yang ditenpuh oloh penduduk Desa Kedung
baruk dalam kasus pencemaran lingkungan sepertl tersebut 
diatae didasarkan atas motivasi sebagai berikut :

Penduduk leblh suka menempuh jalan musyawarah daripada 
bdrperkara di pengadilan.
Penduduk beranggapan bahra penyelesaian perkara di peng- 
adilan mem ok an v/aktu lama, sedangkan keperluan menda- 
patkan uang ganti rugi untuk mnenuhi kebutuhan hidup 
cukup mendesak.24

Seandainya gugatan ganti rugi terhadap pencemaran lingkungan
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akibat industri tersebut diajukan ke pengadilan, maka pen
duduk selaku penggugat akan menemui kesulltan dalam hal 
pembuktian, karena aeas yang dianut oleh hukum materiil In
donesia adalah " Siapa yang menuntut penggantian kerugian 
yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harue mem- 
buktikan adanya kesalahan (paaal 1365'“KUK Perdata)
Untuk membuktikan pencemaran tidaklah mudah, karena memer- 
lukan penelitlan teknis sesuai dengan bentuk pencemaran 
yang terjadi. Kesulitan tersebut disebabkan kurangnya pe- 
ngetahuan penduduk, apalagi mengenai pencemaran yang sifat- 
nya kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan kesalahan 
tergugat secara individual. Kegagalan penduduk untuk ccm- 
buktikan kesalahan tergugat don bahwa perbuatannya tcluh 
melewati batao-batas bahaya (govarengrenB) » akem ti.ub'b-:;- 
kan tergugat untuk membayar ganti rugi. Pcnentuan batao ba
haya (gevarengrens) merupakan faktor yang csensial dalcm me- 
nentukan ada tidaknya pencemaran, sebagaimana diutarakoi 
oleh Siti Sundari Rangkuti :

Ekoloog dapat monentukan kadar faktor lingkungan yang 
oocara optimal kehadirannya menimbulkan gangguan yang 
tidak dapat dipcrtanggungjawabkan .... Dengan demikian 
ilmu pengetahuan dapat nenetapkan batas bahaya (geva- 
rcngrens). Batao ini dalam keadaan apapun tidak boleh 
dilanggar dalam kaitannya dengan teknologl dan kepen-tincan ekononio.^o

B. Kaono II
Gresik oebagai daorah induotri scnantiasa menorima 

akibat oampingan dari kegiatan induotri. Industri-induotri 
yang ada di Grosik diantaranya terdapat induotri besar
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yaitu PT Semen Gresik (persero) dan PT Petrokimia Gresik 
(peroero), Satu diantaranya yaitu PT Petrokimia Gresik dija- 
dikan obyek penelitian dalam hubungannya dengan masalah pen
cemaran lingkungan*

PT Petrokimia Greeik adalah pabrik pupuk yang meng- 
gunakan bahan-bahan kimia aebagai bahan bakunya. Produksi 
utamanya adalah :

a* Ammonium Sulfat atau ZA (pupuk Nitrogen dengan kan- 
dungan Nl 210)

b, Urea (pupuk Nitrogen dengan kandungon N 460)
c, Tripleeuperphosphato atau TSP { pupuk fosfat dengan 

kandungan P̂ Qcj 460)
d, Diamoniumphoephate atau DAP (pupuk sulfat dengan 

kandungan N 180, P^O^ 460)
o. Pupuk majemuk NPK (pupuk foofat dengan kandungan 

N 150, P205 150 don K20 150)
Produkoi eamping&nnya adalah s

a. Ammonia cair
b. Asam Sulfat 980
c. Oksigen
d* CO^ Cair/es kering
o. Argon
f. Nitrogen

Bahan-bahan balm yang dipergunakan sebagt&n maoih diimpor 
dari luar negeri diantaranya dari Amerika, Jerman Timur, 
Tunisia dan Jordan, Pada waktu penurunan bahan-bahan baku 
di pclabuhan Bering menimbulkan pencemaran berupa bau dari 
zat-zat kimia tersebut, Pencemaran bau lainnya berasal dari
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proses pembuatan Ammonia.
Pada bulan Pebruari 1978 Desa Socah Kecamatan Bang- 

kalan Madura oengalarai pencemaran dl sepanjang pantainya, 
sehingga teblng pantal kehitaa-hitanan seperti kena minyak 
atau oil© serta banyak ikan yang mati. Penduduk Socah menu- 
duh PT Petrokimia Gresik sebagai pihak pencemar, dan menun- 
tut ganti rugi terhadap Direktur Petrokimia Gresik. Tindak
an penduduk Socah tersebut diteliti kebenarannya oleh Bagi
an Penelitian dan Pengembangan Petrokimia Gresik dengan me- 
ngeraukakan bantahan sebagai berikut i

Pencemaran yang dilaporkan penduduk Socah tidak mungkln 
akibat air buangan industri Petrokimia Gresik karena 
jarak antara dermaga Petrokimia dengan pantal Socah sa
ngat jauh, sedangkan volume air buangan kecil dan arus 
di tengah Laut Java kuat serta arah allran air buangan 
industri dari Petrokimia dengan Desa Socah dalam pooioi 
memotong arus. Matinya ikon-lit an dan pencemaran pantal 
kemungkinan disebabkan banyaknya lalu llntas dl Laut Ja
wa dan sulitnya mengadakan pengawasan terhadap kapal- 
kapal yang membuang kotoran minyaknya ke laut dan ada- 
nya pertambangan minyak lcpas p a n t a l .27

Sebagai akibat kasus pencemaran di Desa Socah dapat ter- 
lihat kesulitan penduduk untuk membuktikan kesalahan ter- 
gugat, karena kurangnya pengetahuan penduduk lagi pula pi
hak Industri sudah menguasal keadaan teknologi, bahkan pi
hak industri tidak mau memberlkan keterangan yang konkrlt 
tentang adanya pencemaran yang pemah ditimbulkannya, de
ngan alasan masalah pencemaran berslfat rahasla dan sen- 
sltlf bagi masyarakat.

Pencemaran lingkungan oloh sir buangan industri 
memerlukan penelitian yang khusus dan berslfat teknis,
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lobih-lebih terhadap air buangan industri yang dibuang ke 
laut seperti pada Petroklmia Gresik. Surat Keputusan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Java Timur no. 43 tahun 1978 
tentang M Pengaturan Standar Kwalitas Air Buangan Industri 
di Jawa Timur 11 pada hakekatnya ditujukan terhadap air buang- 
on induotri yang dibuang ke sungai atau saluran lain dan 
tidak ditujukan terhadap air buangan induotri yang dialir- 
kan langoung ke laut. Kelemahan Komisi Pengendalian Pence
maran Lingkungan Hidup (KPPLH) Tingkat II pada umumnya lalah 
kurangnya tenaga ahli di bidang perlindungan lingkungan ter- 
utama penanggulangan maoalah pencemaran lingkungan akibat 
induotri.

2. Penanggulangan Pencemaran Llnriammi Akibat Industri 
Penanggulangan pencemaran lingkungan akibat Indus-

til meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap kemungklnan 
terjadinya pencemaran maupun tlndakan yang diambll pada
waktu terjadinya pencemaran. Langkah-langkah yang berslfat
aval untuk mengadakan penanggulangan pencemaran lingkungan
akibat industri adalah memperhitungkan pengaruh proyek pem
bangunan industri terhadap lingkungan hidup atau mengada
kan Analisis Dampak Lingkungan, seperti yang telah diten-
tukan dalam Ketetapan MPR-RI no. IVA978 tentang 11 Garls-
garis Besar Haluan Negara ”t Bab IV Pola Umum Pelita Ke-
tiga, angka 13 Sumber Alam dan Lingkungan Hidup :

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan pe-
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nilaian yang seksama terhadap pengaruhnya bagi ling
kungan hidup, agar pengamatan terhadap peloksanaan pem- 
bangunan dan lingkungan hidup dapat dilakukan sebaik- 
baiknya* Penilaian tersebut perlu dilakukan baik secara 
sektoral maupun regional dan untuk itu perlu dikembang- 
kan kriteria mutu baku lingkungan hidup*

Ketentuan untuk mengadakan Analisis Dampak Lingkungan yang 
tercantum dalam Ketetapan MPR-RI no. IV/1978 tentang H Ga- 
ris-garia Besar Haluan Negara ", dijabarkan dalam Keputus
an Presiden Republik Indonesia no. 7/1979 tentang " Rencana 
Pembangunan Lima Tahun Ketiga ", Bab 7 Pengelolaan Sumber 
Alaxa dan Lingkungan Hidup, angka 3 Industri, Pertambangan 
dan Energi, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang raenen- 
tukan bahwa :

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh 
industri dltitik beratkan pada pengaturan lokasi Indus
tri, penentuan kriteria bahan buangan, pemanfaatan tck- 
nologi yang mengurangi pencemaran lingkungan, pengelola
an bahan buangan dalam daur ulang yang mantap, pengguna- 
an nilai-nilai lingkungan hidup sebagai salah satu ukur- 
an dalam penilaian proyek-proyek industri. dan pening- 
katan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keles- 
tarian lingkungan hidup yang bermutu baik.

Pengaturan lokasi industri didasarkan pada Master Plan Kota 
dengan memperhitungkan pengaruh industri terhadap daerah 
sekitamya. Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pencn- 
tuan lokasi Industri didasarkan pada Peraturan Daerah Kota- 
madya Daerah Tingkat II Surabaya no. 23 tahun 1978 tentang 
M Master Plan Surabaya 2000 M mengenai pembangunan soktor 
industri yang menetapkan bahwa lokasi industri di Tandes 
dan Rungkut, Persyaratan-persyaratan penotapan lokasi indus
tri dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 5
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tahun 1974 tentang 11 Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyedia- 
an dan Pemberian Tan ah Untuk Koperluan Perusahaan 11, pa- 
aal 7 Penetapan Lokasl Perusahaan ayat (3) S

a. eojauh mungkin harus dlhlndarkan pengurangan areal 
tanah pertanian yang subur ;

b. sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak 
atau kurang produktif j

c. dihindarkan penindahan penduduk dari tempat kediaman 
nya ;

d. diperhatikan perayaratan untuk nencegah terjadinya 
pengotoran/pencemaran bagi daerah lingkungan yang 
bersangkutan.

Penentuan kriteria bahan buangan industri khususnya menge
nai air buangan industri dicantumkan dalam Surat Keputusan 
Menteri Perindustrian no* 12/M/SK/I/78 tentang ff Pencegahan 
dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Da
ri Usaha Industri ", pasal 3# Selanjutnya dalam Bab V Ke
tentuan Peralihan dan Penutup, pasal 9 menyatakan :

(1) Selambat-lambatnya dalam tcnggang waktu tiga tahun 
setelah ditetapkan Surat Koputusan ini, setiap 
pengusaha dari usaha industri yang eudah berjalan 
sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan ini diwajib- 
kan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang tercantun dalam Surat Ke
putusan ini,

(2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur 
Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ketentuan standar kwalitas air buangan industri untuk indus- 
tri-industri di Jawa Timur dicantumkan pada pasal 2 Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daorah Tingkat I Jawa Timur no. 43 
tahun 1978 tentang " Pengaturan Standar Kwalitas Air Buang
an Industri di Jawa Timur "* Selanjutnya pasal 4 Surat Ko-
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putusan Gubernur no. 43 tahun 1978 menyatakan :
(1 ) Selambat-lambatnya dalam traktu tiga tahun sejak di- 

tetapkan Surat Keputusan ini, seraua perusahaan in
duotri yang telah didirikan dan membuang air buang
an industrinya dimakoud dalam pasal 1 Surat Keputuo- 
an ini, harue sudah memenuhi standarAriteria kwa- 
litao air buangan sebagaimana dimakeud dalam paoal 2 
ayat (1) Surat Keputusan ini ;

(2) Selama maea tenggang caktu diaaksud dalam pasal 5 
ayat (1) Surat Keputuoan inif oemua perusahaan in
duotri harus melakukan peroiapan guna menyeouaikan 
dengan standarAriteria kuralitao air buangan aerta 
ueaha untuk mencegah terjadinya keadaan yang dapat 
menirabulkan pencemaran air,

Bila dibandingkan antara ketcntuan Surat Keputusan Kcnteri 
Perinduetrian no. 12/M/SK/I/78 dengan Surat Keputuoan Guber
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no. 43 tahun 1978, 
maka keharuean untuk melengkapi induotri dengan alat peng- 
olahan air buangan induotri adalah tiga tahun sejak Peratur
an Perundang-undangan tereebut dikoluarkan yaitu tanggal 
23 Mei 1978, oehingga selama maoa tenggang waktu tersebut 
banyak memberi peluang bagi induotri. untuk menimbulkan pen
cemaran karena kurang oempurnanya alat pengolahan air buang
an induotri yang dimiliki.

Cara yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran aki
bat air buangan industri adalah dengan jalan membuangnya 
ke kanal yang telah ditentukan atau membuct aumur pereoap. 
Induotri beoar seperti PT Petrokimia Greoik menggunakan 
oiotera pengolahan air buangan melalui prooeo daur ulang (re
cycle) dan dilengkapi dengan laboratorium untuk memonitor 
kadar zat pencenar air buangan oebelum dibuang ke laut. Fa-
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Bilitas penanggulangan pencemaran yang dlmiliki berupa :
Pcnyornpan gas-gas dengan air laut dan notralisasi se
belum dibuang ke laut,
Dam/tanggul yang dilengkapi dengan pintu-pintu buangan 
dimana bocoran-bocoran dari Bat-zat cair yang berbaha- 
ya diencerkan dan dinetralisir oebelum dibuang ke laut,

Langkah-langkah pengendalian pencemaran lingkungan oleh air
buangan industri Petrokimia Gresik adalah cebagai berikut :

Mengadakan penelitian terhadap air buangan di laborato- 
rium Petrokimia Greoik yang dilakukan setiap hari.
Pengambilan contoh air buangan induetri oloh Balai Pe
nelitian Kimia Surabaya yang dilakukan 3  kali setiap 
pengambilan dengan tcnggang waktu 8 Jam.
Netralisir air buangan melalui proses daur ulang,
Mengadakan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dalam rangka penelitian di pantai terdekat de
ngan kawaean Petrokimia Gresik.
Mengirim contoh air buangan ke Konisi Pengendalian 
Pcnccmaran Lingkungan Hidup (PPLH) Tingkat I Java Ti
mur.
Mengadakan pemerikeaan terhadap air eucur yang letaknya 
berdekatan dengan kawasan Petrokimia Gresik,

Penanggulangan pcncemaran lingkungan menyangkut ber- 
bagai acpek, oleh karena itu memerlukan kerjaaama antara 
berbagai bidang keahlian. Keputusan Proolden Republik Indo
nesia no. 7 / 1 9 7 9  tentang 11 Pencana Pembangunan Lima Tahun 
Ketiga %  Bab 7 Pengelolaan Sumbor Alam dan Lingkungan Hi
dup, angka 9 Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam P e n g e l O l a -  

an  Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, menentukan :
Dalam membina institusi pengelolaan sumber alam dan 
lingkungan hidup perlu ada suatu badan dengan tugas 
melakukan pembinaan lingkungan hidup, memonitor dan 
mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan serta peraturan
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perundang-undangan di bidang lingkungan hidup* Badan 
ini merupakan aparatur operasional pada tingkat nasio- 
nal yang menangani masalah-masalah lingkungan hidup.
Di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tugas terse- 
but dioerahkan kepada infitanai-instanci daerah yang 
khusus dibina untuk keperluan masalah lingkungan, Di 
Tingkat Deoa pengawaaan lingkungan dapat dilakukan de
ngan memanfaatkan lembaga yang sudah ada seperti Lem- 
baga Musyawarah Desa dan Lembaga Sosial Desa,

Pcloksanaon lebih lanjut atas kotentuan tersebut dituang-
kan dalaia Surat Keputuean Bersama Henteri Dalam Hegeri dan
Monteri Negara Pengav/asan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
Nomor i 25 tahun 1979________  tentang n Instansi Pengelo-
Nomor : KEP-002/MNPPLH/2/1979
la Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daorah ”, Surat Ke
putusan Bersama tersebut pada pasal 1 menentukan ; " Para 
Gubernur, Bupati/Walikotaiaadya Kopala Daerah bertanggungja- 
wab atao pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hi
dup di daerahnya masing-masing M, Dalam melaksanakan tugas- 
nya, Gubernur raembentuk Komisi Pengendalian Pencemaran Ling
kungan Hidup (PPLH) Tingkat I, eedangkan Bupati/Walikota- 
madya Kepala Daerah Tingkat II mcmbentuk Komisi Pengendali
an Penccmaran Lingkungan Hidup (PPLH) Tingkat II. Pengelola
an Bumbor-oumber alam dan lingkungan hidup teraasuk usaha- 
usaha pcnanggulangannya khususnya terhadap pencemaran ling
kungan akibat industri memerlukan koordinasi ontara instan
si pusat dan daorah Berta sektor yang bersangkutan, sehingga 
pcnanggulangannya dapat dilakukan torarah dan terpadu. Ke- 
bijakan penanggulangan pencemaran di sektor industri ditu- 
angkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian no.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



51

12/M/SK/I/78 tentang H Pencegahan dan Penanggulangan Pence- 
naran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri ", Su
rat Keputusan Menteri Perindustrian tersebut tidak memuat 
oankoi yang tegas terhadap pihok pencemar, sehlngga kurang 
ofektif dalam penerapannya.

18Wawancara dengan Kepala Dosa Kedungbaruk, Kecamat- 
an Rungkut Kotamadya Surabaya, tanggol 5 Deseaber 1980.

^Watrancara dengan Kepala Bagian Ketertiban Umum 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 9 April 1981.

20VZawancara dengan Kepala Bagian Ketertiban Umum 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 18 Desember 1980.

21Penlnjauan/penelitlan yang dilakukan oleh Komisi 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Propinsi Daerah 
Tingkat I Java Timur, tanggal 24 Agustus 1979*

22Philipus M, Hadjon, Penicertian-penftertlan Daaar 
tentang Undak Penorlntnhan (Beotuurn Handollng). Pniver- 
oitas Airlangga, Fakultas Hukum, 1980, n, 40.

23Sitl Sundari Rangkutl, Masai nh Perllndungan dan 
PonKPlolft/'jt Llngkanaan di Kotanadya Surabaya, kertas karya 
Diskusi Sohari tentang masalah Penegakan Hukum yang disele- 
nggarakon antara Fakultao Hukum Univoroitas Airlangga de
ngan Pcmorlntah Daerah Tingkat II Surabaya, Unair, Fakultas 
Hukum, 1981, (selcnjutnya disingkat Slti Sundari Rangkutl 
IV), h. 8.

^Warrancara dengan Kepala Desa Kedungbaruk, Kecamat- 
an Rungkut Kotamadya Surabaya, tanggal 10 Desember 1980.

26yR. Subekti, HukunP.enbuktlan. Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1975, h. 19.

26Siti Sundari Rangkutl, Hukun Lingkungan Dan Pe
ngcnbangnn Jukum _Tflta Pcnejlntfhnn. dleampaikan sebagai 
Kuliah Umum dl Fakultas Hukun Universitao Airlangga pada 
tanggal 20 September 1980, Unalr, Fakultas Hukum, I960, 
(selanjutnya disingkat Slti Sundari Rangkutl V), h. 6.
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27'Wawancara dengan Bapak Sarbini, Bagian Penelitian 
dan Pengembangan Sub Bagian Pengawaaan PT Petrokimia Greaik, 
tanggal 19 Pebruari 1981,

po
Wawancara dengan Bapak Sarbinif Bagian Penelitian 

dan Pengembangan Sub Bagian Pengawaaan PT Petrokimia Greaik, 
tanggal 19 Pebruari 1981*
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BAB IV
PEKLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN PELESTARIAN ALAM 

DAN TATABINA INDUSTRI
1. Tatfi^Pemerintahan Meq^enni LlnpfeungRn

Pembangunan selalu ditandai dengan perubahan-per- 
ubahan di oegala bidang, dan apabila proses perubahan ter- 
ocbut tidak terkendalikan akan nenbawa akibat merosotnya 
kTOlitae lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan pe
ngelolaan secara cermat dan terpadu dengan mengindahkan 
lcobijakan lingkungan yang telah digarickan. Kebljakan ling
kungan di Indonesia berlandaskan pada paoal 33 ayat 3 Un
dang-undang Dasar 1945 I Ketetapan MPR-RI no, IV/1978 ten
tang " Garis-garis Beoar Haluon Negara 11, yang dijabarkan 
lebih lanjut dalan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
no. 7/1979 tentang 11 Rencana Pembangunan Lina Tahun Ke- 
tiga ", Bab 7 Pengelolaan Suraber Alam dan Lingkungan Hidup j 
Peraturan Perundang-undangan sektoral yang berhubungan de
ngan lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan me
ngenai aspek lingkungan yang berlaku hlngga saat ini,

Arti " dikuasai oleh negara 11 pada pasal 33 ayat 3 
Undang-undang Dasar 1945 tidak berarti member! kebebasan 
kepada negara untuk menggali sumber-sumber alam tanpa ba
tas, melainkan dlsertal tanggung jawab untuk mevmjudkan 
kemakmuron dan nenjaga kelangsungannya untuk generasi yang 
akan datang, sebagaimana diutarckan oleh Siti Sundari Rang
kuti ;
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Is til ah 11 dlkuasai 11 dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
tidak borarti •' dimillki " di bidang hukum Prlvatv 
tetapi lebih mengandung pcngertian Hukum Publik, yaitu 
negara sebagai organisasi kekuaeaan seluruh rakyat* Wo
ven an g yang bersumber pada hak menguasai dari negara 
ini moksudnya untuk mencapai tujuan penggunaan bumi, 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat,

Peranan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 
sangat menonjol dan mencampuri berbagai bidang kegiatan, ka- 
rena dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah mempunyai 
tugas " Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan me- 
nyelenggarakan kopontingan umum Sikap oktif pemerin
tah dalam membina lingkungan hidup ini ditegaskan oleh 
Gwendolen M.Carter dan John H.Herz x 11 Si fat khas dari eu- 
atu pemerlntahan modern adalah pengakuan dan penerimaan 
atas peranannya sebagai suatu kekuatan yang oktif didalam 
menbentuk kondici ekonomi, sosial dan linglcungannya

Menurut Siti Sundari Rangkutl j 11 Pengololaan ling
kungan hidup dl Indonesia hingga saat ini masih dalam kom- 
pctensi berbagai Departemen serta menyangkut urusan sen- 
tralisasl dan doccntralieasi Ketidakjelasan vewenang 
ini dapat monghambat peiaksanaan penanggulangan masalah 
lingkungan hidup yang sifatnya mendesok, Usaha-usaha peme
rintah untuk menlngkatkan perllndungan dan pengelolaan sum- 
ber-sumber alam dan lingkungan hidup telah dikonkrltkan da
lam Kabinot Pembangunan III yang dlbentuk dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia no, 59/M tahun 1978 dengan di- 
angkatnya Menteri Negara Pengavasan Pembangunan dan Ling-
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kungan Hidup (PPLH), Tugas pokok Menterl Negara Pengawasan 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup diatur dalan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia no* 28 tahun 1978 tentang " Ke- 
dudukan, Tugas pokok, Fungal dan Tatakerja Menterl Negara 
Penertiban Aparatur Negara, Menterl Negara PPLH, Menterl 
Negara Riset dan Teknologl serta organisasi stafnya 11, Pa- 
8al 1 ayat (1) Keputusan Presiden no* 28 tahun 1978 menya- 
takan s

Menterl Negara adalah Pembantu Presiden dengan tugas 
pokok menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan 
Negara yang tidak tertampung dalam atau melampaui bi
dang tugas suatu Departemen,

Pasal 1 ayat (3) :
Menterl Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup disingkat MenPPLff, dengan tugas pokok mengenda- 
likan pengawasan pelaksanaon pembangunan dan menangani 
hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan lingkung
an hidup*

Fungs! dan Tatakerja Menterl ITcgara Pengawasan Pembangunan 
dan Lingkungan Hidup tercantum dalam pasal 1 Keputusan Pre
siden Republik Indonesia no, 35 tahun 1978 yang mengubah 
kotentuan angka 2 pasal 2 Keputusan Presiden no* 28 ta
hun 1978 yaitu :

a* Mcmpersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerlntah 
mengenai segala seeuatu yang borsan^kutan dengan 
tugas peloksanaan pengawasan pembangunan dan pe
ngelolaan serta pengembangan lingkungan hidup ;

b* Merencanakan segala seruatq oecara teratur dan rae- 
nyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan ter
sebut pada huruf a diatas ;

c* Mengkoordinasikan segala kegiattn pelekeanaan 
pcngav/asan pembangunan dari berbagai Instansi Pe- 
merintah Pusat, Instansi Pemerlntah Daerah, dan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



56

Perusahaan milik Negara \

d, Mengkoordinasikan keglaton Inspektur Jenderal Dopar- 
temen dan aparat pengawasan lainnya dalam pelaksana- 
an pengairasan pembangunan oecara menyeluruh j

e, Menampung laporan dari instansi dan anggota masya- 
rakat yang bermanfaat bagi pelaksonaan pengawasan 
pembangunan \

f. Mengkoordinasikan dan menanganl segala kegiatan pe
ngelolaan , pengembangan don perlindungan llngkuagan 
hidup ;

g. Hcnyampaikan laporan dan bahan keterangan serta sa- 
ron-saran dan pertimbangcn di bidang tanggung jawab- 
nya kepada Presiden

Fungoi Monteri Negara Pengawaacn Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup dalam membina pengembangan, pengelolaan dan perlindung
an lingkungan hidup berkaitan dongan wewenang Departemen la
in yang menangani aopok lingkungan, oleh karona itu perlu 
dikembangkan kerjasama antar wewenang, sebagaiaana diutarc- 
kan oleh Siti Sundari Rangkutl i

Bila dibandingkan fungoi Mentor! Negara Pengawasan Pem
bangunan dan Lingkungan Hidup dengan para Menteri yang 
membawahl Departemen yang ncnyangkut aspek lingkungan 
hidup, Jelaslah bahwa perlu dibina dan dikembangkan ke- 
eeluruhan proses pemerintahan yang berwenang menangani 
masalah lingkungjih, Hal ini terutama pcnting, kalau Men
teri Negara Pongawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
harus nengambil keputusan yang bersifat kebijakan (poli
cy decision atau politieko boolicoing) mengenai ling
kungan yang occars sektoral tormanuk kompotensi salah 
eatu Departemen,”

Kevenangan pengelolaan sumber-sumber alam dan ling
kungan hidup dl Daerah aelalui asas dosentrallsasi menurut 
Undang-undang no, 5 tahun 1974 tentang " Pokok-pokok Peme- 
rintahan di Daei'ah 11 dan Surat Keputusan Bersama Menteri 
Dolan Negeri dan Monteri Negara Pengawasan Pembangunan dan
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Lingkungan Hidup Nomojr_^21_l/vhun„1979_______  tentang
Nomor : KEP-002/MNPPLH/2A979

11 Instansi Pengelola Suaber Alan dan Lingkungan Hidup di
Daorah ", Pasal 1 Surat Keputusan Bersana Menterl Dalam Ne-
geri dan Menterl Negara PPLH mcnyatakan :

Para Gubernur, Bupati/Walikotaaadya Kepala Daerah ber- 
tanggung javab atao pengelolaan cumber-oumber alam dan 
lingkungan hidup di Daerahnya masing-maoing.

Pasal 2 :
Pengelolaan ouraber-oumber alam dan lingkungan hidup 
yang dimakaudkan dalam paoal 1 meliputi tugas peng
aturan, perencanaan dan peloksonaan pendayaguna&n 
sumbor-oumber alam bagi kcnakmuran dan kesejahteraan 
rakyat, dalam hubungannya dengan pemellharaan keleo- 
tarian, pengembangan dan poningkatan autu lingkungan 
hidup ai Daerah yang bersangkutan.

Instansi yang bervenang menanganl pengelolaan lingkungan 
hidup dl Java Timur dlbentuk dengan Surat Keputusan Guber
nur Kepala Daorah Tingkat I Java Timur no. 24 tahun 1978 
tentang ” Pembentukan Kemball Komici Pengendalian Pence- 
naran Lingkungan Hidup Propinoi Daorah Tingkat I Jaw Ti
mur ", yang tugacnya diatur dalam diktum kedua yaitu s

a. Membantu, memberlkan Baron dan usul penyelesalan/ 
pemecahan kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I 
Java Timur didalam usaha pencegahan dan penang
gulangan pengotoran/penccmaran air, udara dan ta- 
nah serta lingkungan hidup pada umumnya di Java 
timur |

b. Merumuskan serta menyucun tatakerja bagi pelakBa- 
naan tugas komisl dimakeud diktum kedua \

c. Melaporkan oecara periodik polakoanaan tugas komi- 
ai kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Java 
Timur ;

d. Dalam melokcanakan tugasnya apabila dipandang per
lu Ketua Koulsl dapat menunjuk boborapa tenaga ahll
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eerta instansi-inBtansi sesuai dengan bidangnya 
masing-masing.

Tindakan Bupati/Walikotamadya Kepala Daorah Tingkat II me
ngenai masalah lingkungan didasarkan pada kewenangannya da
lam hal pcnyelesaian perijinan industri, terutama ijin ba- 
ngunan dan ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (H.O,).

Undang-undang perindustrian yang mengatur perijinan 
adalah Undang-undang Pembatasan Perusahaan 1934 (Bedrijfs- 
reglementerings Ordonnantie Stb. 1938 no. 86)* Perusahaan 
yang dimaksud dalam pasal 1 sub a Undang-undang Pembatasan 
Perusahaan 1934 adalah ; " Perusahaan yang bukan kepunyaan 
Negara dan yang termaksud dalam cabang perusahaan seperti 
yang ditunjuk selaras dengan pasal-pasal 11« Undang-undang 
Pembatasan Perusahaan 1934 (Bedrijfsreglementerings Ordon
nantie) yang diciptakan pada jaman Hindia Belanda tentunya 
banyak kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan perkem- 
bangan industri, oleh karena itu dilengkapi dengan Peratur
an Pemerintah no. 1 tahun 1957 (LN tahun 1957 no* 7» TLN 
no. 1144) tentang 11 Penyaluran Perusahaan-perusahaan fl 
yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 53 ta
hun 1957 (LK tahun 1957 no. 150)* Penjolasan Umum Peraturan 
Pemerintah no, 53 tahun 1957 menyatakan ;

Dalam 11 Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 n 
(Stb, 1938 no. 86) maka kekuasaan mengenai pemberian 
idzin c.q. lisensi dan Begala kekuasaan lain yang ber- 
sangkut-paut dengan pemberian idzin itu, diberikan ke-
?ada " Directur van Economische Zaken ,f. Kekuasaan ersebut dianggap dengan sendirinya dioper oloh Mente
ri Perekonomian, Tafsiran itu adalah sempit dan telah 
menimbulkan kesulitan, karena dalam menetapkan oleh
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Menterl mana kekuasaan tersebut dioper harus dlperhati- 
kan pula jenis perucahaan-perusahaan yang bersangkutan. 
Pada umumnya dapat ditetapkan, bahwa kekuasaan Itu di
oper oleh Menterl yang lapangan tugasnya meliputi urus- 
an perusahaan yang bersangkutan, dlllhat dari sudut je- 
nls perusahaan itu. Berhubung dengan itu naka dianggap 
perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerlntah 
no, 1 tahun 1957 untuk memungkinkan Menterl yang ber- 
sangkutan mengatur penyaluran perusahaan-perusahaan 
yang menurut jenlsnya termaBUk lapangan tugasnya.

Dari penjelasan umum Peraturan Pemerlntah no. 53 tahun 1957 
tersebut tornyata bahwa Bedrijfsroglcmenterings Ordonnantie 
(B.R.O. 1934) tidak hanya digunakan oleh Dopartemen Perin- 
duatrlan, totapi juga bcrlaku bagi Dopartemen lainnya yang 
ada oangkut pautnya dengan sektor industri yang bersangkut
an. " Perijinan industri yang nenjadi wcwenang Departemen 
Pcrinduotrlan adalah ijin yang diperuntukkon bagi industri 
yang tidak menggunakan fasllltas (non faoilitas) seperti 
pembebaoan dan keringanan perpajakan sedcngkan indue-
tri-induotri yang termasuk Penanaman Modal Asing dan Pe
nan am on Modal Dalam Negeri yaltu induotri-industri yang me- 
n^gunakan fasilitao diatur dalam Undang-undang Penanaman 
Modal yaltu Undang-undeng no, 1 tahun 1967 jo Undang-undang 
no. 11 tahun 1970 tentang 11 Penanaman Modal Asing *' dan 
Undang-undang no. 6 tahun 1968 jo Undang-undang no. 12 ta
hun 1970 tentang " Penanaman Modal Dalam Negeri ", Sehu- 
bungan dengan pengaturan perijinan bagi industri Penanaman 
Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Nogeri, raaka pasal 5 
Undang-undang no, 6 tahun 1968 monyatakan 1

(1 ) Ketentuan-ketentuan mengonal ijin usaha diatur oleh 
Pemerlntah, kccuali yang diatur oleh Undang-undang,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



60

(2) Dalam eetiap ijin usaha yang diberikon kepada per
usahaan asing yang menggunakan modal dalam negerl 
ditentukan jangka waktu berlokunya dengan mengingat 
ketentuan-ketentuan dalam Bab V,

Pengaturan perijinan yang dimakoud pasal 5 Undang-undang
no, 6 tahun 1966 tersebut dituangkan dalam Keputusan Pro-
siden no. 54 tahun 1977 tentang 11 Ketentuan Pokok Tatacara
Penanaman Modal n, Ketentuan perijinan bagi industri pe-
nanoman Modal Dalam Negeri pada Koputusan Presiden no, 54
tahun 1977 tercantum dalam Bab I, Bagian Pertama, pasal 1
oyat (8) yang menyatakan s

(8) Ap&bila penanam modal telah memperoleh Surat Per- 
sotujuan Tetap tersebut dalam ayat (6), maka :
a. Ketua BKPM atae nama Mentorl yang bersangkutan 

mengeluarkan i
1 , izin ucaha (sementara dan tetap) ;

1 1, izin pengusahaan bahan baku ; 
ill, angka pengcnal importir/eksportir terbatas j 
ir, izin pembelian dalam negerl terbatas ; 
v, izin usaha perdagangan hasil produksl barang/ 

jasa j
vi, Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pa- 

jak dan bea masuk ; 
vii, Izin kerja bagi tenaga asing yang diperlukan 5 

dan
viii, curat keputusan pemberian hak guna usaha, 

apablla diperlukan,
b, Gubernur Kepala Daorah atau Ketua BKPMD atas na- 

ma Gubernur/Eupati/Walikotaraadya Kepala Daerah 
mengeluarkan s
1, persotujuan lokaoi j
11, hak guna bangunon, hak pengelolaan, atau 

hak pckai ; 
ill, izin bangunan \ dan 
iv, izin Undang-undang Gangguan,

Kotentuan perijinan bagi industri Penanaman Modal 
Asing pada Keputusan Presiden no, 54 tahun 1977 tercantum 
dalam Bab I, Bagian Kedua, pasal 2 ayat (11) yang menya-
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takan :
(11) Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputuo

an Preolden tersebut dalam ayat (8), maka ;
a. Ketua BKFM atae nama Menterl yang bersangkutan 

raengoluarkan t
1 , lzln usaha (oementara dan tetap) j

1 1. lzln pen&usahaan bahan baku ;
1 1 1. angka pengenal importir/eksportlr terbatas j 
iv* lzln pembolian dalam nogori terbatas ; 
r. lzln usaha perdagangan terbatas hasll pro- 

duksl barang/jana ;
Vi* Keputusan pemberian fasilitasAeringanan pa- 

jak dan boa masuk j
vii. izin kerja bagi tenaga aoing yang diperlukan j 

dan
viii* curat keputusan pcnberlan hak guna usaha, 

apabila diperlukan*
b, Gubornur Kepala Daorah atau Ketua BKPMD atas 

nama Gubernur/Bupati/Ualikotamadya Kepala Da
erah nengeluarkan i
1 * peroetujuan lokasi t 

1 1* hak guna banguncn, hak pengelolaan, atau 
hak pakal j 

ill* lzln bangunan j dan 
iv* lzln undang-undang gangguan.

Dari kotentuan pasal 1 ayat (8) dan paoal 2 ayat (11) Ko- 
putusan Presiden no* 54 tahun 1957» jelaelah bahwa bagi 
industri yang termasuk frxllitco n perijinannya
termasuk vrewenanc Prcddca dca/ctsu Badan Koordlnad Pe
nanaman Modal atao aca Hcntorl yang membidangi industri 
yang borsangteutan* Loblh lanjut pelaksanaannya di daerah 
dilaksanakan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat X atau Ko- 
tua Badan Koordinasl Penanaman Modal Daerah (BKPMD) atas 
noma Gubornur Kepala Daerah Tingkat X, juga oleh Bupatl/ 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IX untuk penyelesalan 
ijin lokasi, hak guna b^ngunan, hak pengelolaan atau hak 
pakai, ijin bangunan dan ijin berdasarkan Undang-undang
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Gangguan (H»0»)«
Perijinan industri di Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Timur berlaku Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Timur no, 60 tahun 1979 tentang n Tatacara 
Pennohonan/Penyelesaian Perijinan Daerah Bagi Perusahaan- 
perusahaan Penan am an Modal dl Jawa Timur 11, yang pada hake- 
katnya merupakan penyederhanaan prosedur perijinan daerah 
bagi industri Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal 
Dalam Negerl, Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no, 60 tahun 1979 
nyatakan :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengertian 
perijinan Daerah, ialah ijin-ijin yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
maupun Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 
di Jawa Timur, mellputi :
a, Ijin Pencadangan Tanah t
b, Ijin Penetapan Lokasl/Site dan penetapan luas 

tanah ;
c, Ijin Pembellan/pembebasan tanah ;
d, Pemberian Hak Atas Tanah ;
e, Ijin Bangunan ;
f, Ijin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder 

Ordonnantie),
Perijinan (Vergunning) merupakan bentuk keputusan peme
rintah (beschlkklng) yang mempunyai akibat luas sebagal- 
mana dlutarakan oleh Slti Sundari Rangkutl :

Peranan utana pemerintah dalam pengelolaan lingkung
an terutama acnentukan prloritas dengan menlmbang- 
nimbong kepentlngan ekonomis dan kepentlngan ekologis 
yang akan berakhlr dengan keputusan politik , , , , 
Dengan demikian kewenangan pemguasa terletak pada pe- 
notapan keputusan dalam peristiwa konkrlt, yaitu per
ijinan yang mencermirikan kebijakan lingkungan menge
nai sektor tcrtentu,35
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Peraturan Perundang-undangan di sektor industri belum me- 
nunjukkon keseragaman dalam mengatur wowenang perijinan, 
karena pengaturan industri menyangkut wewenang beberapa 
Departemen, dan lebih lanjut pengaturan masalah perijinan 
industri belum diatur mengenai hubungan antara keglatan 
industri dengan lingkungan hidup, Sehubungan dengan hal 
tersebut dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Perindus
trian no, 12/M/SK/I/78 tentang " Pencegahan dan Penang
gulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha 
Industri ", Konsideran Surat Keputusan Menteri Perindus
trian teroobut pada bagien menimbang, huruf b menyata- 
kcn : 11 bahva peraturan perundang-undangan yang telah 
ada belum cukup mengatur pencegahun dan penanggulangan 
masalah pencemaran lingkungan scsual dongan perkembangan 
teknologi n, Selanjutnya pasal 3 Surat Keputusan Menteri 
Perindustrian no, 12/M/SK/I/78 menyatakan :

(1) Dalam rangka mendapatkan izin usaha, pengusaha 
diwajibkan untuk memacukkan :
a, Uraian mengenai teknologi/proses pembuatan 

produksinya yang digunakannya ;
b. Daftar seluruh bahan/zat berbahaya yang diguna- 

kan dalam proses produksi yang sotiap saat ter- 
oedia/tcrcinpan dalam lingkungan (complex) in
dustri yang akan dldirlkan ;

c. Daftar seluruh macom bahan/zat berbahaya serta 
jumlahnya yang akan dlbuang/mamxk ke dalam 
lingkungan, balk yang berbentuk padat, calr 
maupun gas ;

d, Cara penbuangan ataupun proses notralieasi dari 
bahan/zat berbahaya yang akan dibuang/masuk ko 
dalam lingkungan tersebut dlatas,

(2) Kriteria maupun daftar bahan/sat yang digolongkan 
sebagai bahan/sat berbahaya dltentukan oleh Dlrek- 
tur Jenderal,
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Pasal 6 Surat Keputusan Menterl Porindustrian no* 12/M/SK/
1/78 menyatakan : 11 Pengaturan pclaksanaan tentang pence-
gahan dan penanggulangan pencemaran tata lingkungan hidup
sebagai akibat dari usaha perindustrian diatur lebih lan-
Jut oleh Direktur Jenderal Tindakan Direktur Jenderal
di lingkungan. Dopartemen Perindustrian untuk mcngendallkan
pcncemaran lingkungan hidup, berkaitan dengan Departemen
lain yang berwenang menanganl aspek lingkungan hidup*
Sehubungan dengan hal tersebut porlu dikembangkan hubungan
kerjasama antar Dopartemen, sebagaimana dltentukan dalam
Koputuaan Presiden Republik Indonesia no. 44 tahun 1974
tentang 11 Pokok-pokok Organisasi Dopartemen ”, pada pasal
16 ayat (1 ) yang menyatakan i

Semua unsur Direktorat Jcndrol dalam melakoanakan tu- 
gac maoing-aacing wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
Integrcsi dan sinkronlsasl balk dalam lingkungan De- 
partcacn/Instansi untuk kesatuan gorak yang Berasi se- 
sual dengan tugas pokoknya*

Dalam rangka meningkatkan dayaguna pengelolaan ling
kungan hidup, porlu dikembangkan kesorasian antara kebijak- 
on yang dilaksunakan oldh instcmsi di daerah dengan kebijak- 
an naslonal* Pemblnaan koseraslan pengelolaan lingkungan 
hidup di Jawa Timur dituangkan dalam Instruksi Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jatra Timur no. 10 tahun 1979 ten
tang 11 Pcmollharaan Keserasian dalam Penanggulangan Masa
lah Lingkungan Hidup ”* Usaha-uaaha tersebut kiranya raa- 
slh raencalaml henbatan teratoma mengenai penanggulangan 
masalah pencemaran lingkungan yang sifatnya mendesak, ka-
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rena prooedur yang ditempuh lama sehingga kurang efektif,
Tepat pula pemyataan Slti Sundari Rangkutl i

Bila pengelolaan lingkungan ditlnjau dari segi penguaoa 
(de oyerheid) yang secara adminiotratif bertugao mena~ 
nganinya naka nyatalah betapa komplcksnya pengertian 
ini. Pengelolaan lingkungan (milieuboheer) sebagai bi
dang kebljakan masih agak baru dan berbaur dengan ber
bagai bidang kebijakan lainnya, oohingga terdapat ba- 
nyak apatatur yang berwenang mengolola bidang lingkung
an , dan ketrenangan itu mencakup pula sejumlah bagian 
kewenangan lainnya.->6

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu segera dl- 
realisir ketentuan Keputuean Presiden Republik Indonesia 
no, 7/1979 tentang 11 Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke- 
tiga ", Bab 7 Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, 
cngka III Kebijaksanaan dan Langkah-longkah, butir 9 Pem
binaan Hukum dan Aparatur, dalcm pengelolaan sumber alam 
dan lingkungan hidup s

Dalam memblna institusi pengelolaan sunber alam dan 
lingkungan hidup porlu ada suatu badan dengan tugas 
melakukan pembinaan lingkungan hidup, memonitor dan 
raengawasi pelaksanaan kebljakcanaan eerta peraturan 
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, Badan 
ini merupakan aparatur operaoional pada tingkat na- 
cional yang menangani masalah-masolah lingkungan hi
dup, Di daerah tingkat I dan daerah tingkat II tugas 
tersebut diserahkan kepada lnstanoi-lnstansi daerah 
yang khusus dibina untuk keperluan masalah lingkung
an. Di tingkat desa pengawasan lingkungan dapat di
lakukan dengan mcmanfaatkan lenbaga yanG oudah ada 
sepcrtl Lembaga Muoyawarah Desa dan Lcnbaga Soslal 
Desa,

2. PertnnKnmg.Ifiwnbnn Pone canr dun PorndliAn
Pencemaran lingkungan okibat industri sulit dibuk- 

tikan oloh masyarokat, bahkan akibat yang tinbul tidak
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dapat dipulihkan dalam jangka pendek, hal ini diutarakan
oloh Harold P, Green ;

Even if such legally cognisable injury can be shown, 
tho causal relationship between the injury and the 
defendants acts may be difficult to establish. This 
is particularly true in those cases (probably most) 
in which the environmental abuse does not produce 
immediate, apparent Injury, but is of a more subtle 
character - a creeping, cumultative injury that is 
nonspecific and that may become manifest only over 
a period of many years or perhaps even g e n e r a t i o n s .3 7

Pencemaran tanah oleh air buangan industri yang berasal 
dari PT Star Angkasa dan PT Horizon Syntex terhadap per- 
oauahan penduduk Desa Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kota- 
madya Surabaya terbukti dengan adanya kerusakan serta mati- 
nya tcnamsn padi, ralaupun penduduk tidak nengetahul jenis 
pollutant yang dapat mematikan tcnaman padi. 11 Secara tek- 
nic ada atau tidaknya pencemaran haruslah didasarkan atas 
peraturan, sedangkan peraturan itu sendiri harus dilandasi 
oleh data ilmlah iiniah dapat diporoleh dari ha-
d l  penolitian dan analisa air buangan industri oleh labo- 
ratorium yang berwenang, Pemerikeaan/analisa terhadap air 
buangan Industri di Jaua Timur dilakukan oleh Balal Pene
litian Klmla, Dopartemen Perindustrian Republik Indonesia, 
di Jalan Jaglr V’onokromo Surabaya dan Dalai Laboratorlun 
Kesehatan, Departcnen Kesehatan Republik Indonesia, Jalan 
Karangmcnjangan no. 18 Surabaya, Kedua laboratorium ter- 
sebut ditunjuk dengan Surat Gubornur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur no. BKPMD,730A*f3**/78, dalam rangka me- 
nunjang pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Da-
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erah Tingkat I Jarra Timur no* 43 tahun 1978 tentang H Peng
aturan Standar Kwalitas Air Buangan Industri di Java Ti- 
cur w, Nanun demikian tidak nudah uhtuk menentukan adanya 
pencemaran, karena masih memerlukan penelitian yang bersi- 
fat teknio yaitu penelitian mengenai jenis produkei, bahan 
baku yang dipergunakan, jenis bahan buangan Industri lebih- 
lebih terhadap buangan industri yang sifatnya kumulatif* 
Apabila sudah dapat ditentukan mengenai tanda-tanda pence
maran, sebab-sebab terjadinya pencemaran dan pelaku pence- 
naran, maka selayaknyalah pencemar haruo mengganti kerugi- 
an akibat pencemaran ternasuk biaya pemulihan lingkungan 
yang terceaar* Surat Keputusan Menterl Perindustrian no* 
12/H/SK/I/78, pasal 5 menyatakan s

(1) Biaya untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulang
an sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Kepu
tusan ini dibebankan kepada pengueaha yang bersang
kutan*

(2) Apabila diperlukan Direktur Jcndral dapat memberi-
kan petunjuk-petunjuk lobih lanjut mengenai pe
nanggulangan, reklamaoi dan penggantian kerugian*

Pada dasarnya ketentuan Surat Keputusan Menterl Perindus
trian tersebut menganut M prinsip pencemar meabayar 11» te
tapi lebih lanjut tidak dijolackan tentang usaha-usaha pe-
culihan lingkungan yang terkena penccmaran oleh industri*
Penanggulangan pencemaran secara represif masih dirasakan
kurang efektif karena casih ada kemungklnan terjadi lag!
pencemaran, dan seolah-olah nilai kvalitas lingkungan dan 
kesejahteraan dapat diganti dencan nilai noneter yang ti~
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dak memadai yang lebih lanjut dinyatakan oleh Slti Sundari 
Rangkutl i

Bila ditinjau hakekat sebenarnya dari ” Prinsip Pence- 
mar membayar ", nyatalah bahwa penuangannya dalam Surat 
Koputusan Monteri Perindustrian toroobut .{Surat Keputus- 
an Menteri Perindustrian no# 12/M/5K/I/78) masih dalam 
arti sempit# Memang masih tordapat perbeaaan pendapat 
mengenai biaya yang dibobankan kepada pencemar, yaitu 
apakah pencemar hanya bertanggung jarab terhadap biaya- 
blaya penanggulangan pencemaran yang konkrlt (arti cen- 
pit)# ataukah pada prinsipnya juga terhadap biaya-biaya 
umum (arti luas),39

Sehubungan dengan perkenbangan blaya pencemaran melalui 
11 prinsip pencemar menbayar ” dalam arti luas, maka pene- 
rapannya terhadap penccmar harus mcmperhitungkan kcmampuan 
pihak pencemar# Penerapan prinsip pencemar nembayar terha
dap plhak industri yang nenimbulkan pencemaran harus diper- 
tlmbangkan kemampuan industri untuk menanggung biaya pen
cemaran terutama bagi industri yang baru berdlri dan bagi 
industri yang investasi modalnya kecil,

Perkara lingkungan merupakan perkembangan baru bagi 
peradilan karena menyangkut bidang-bidang hukum lalnnya 
dan ilmu pengetahuan dl luar llmu hukum itu oendirl serta 
berbeda dalam hukum acaranya terutama yang menyangkut ma
salah pembuktian# Perkembangan industri pada saat sekarang 
□aupun untuk masa yang akan datang banyak menimbulkan per- 
naoalahan lingkungan hidup, sehingga merupakan tantangan 
bagi Hakim dalam menghadapi dan memutus perkara lingkungan. 
Kewajiban Hakim untuk memutus perkara yang diajukan kepa- 
danya dinyatakan dalam Undang-undang no# I k  tahun 1970
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tentang M Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ", 
pasal I k  :

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memerlksa dan 
mengadili eesuatu perkara yang diajukan dengan da- 
lih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadili.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungklnan 
untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara 
perdamaian.

Peranan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara ling
kungan oangat membantu terwujudnya penegakan hukum (lav 
enforcement) melalui sarana Peraturan Perundang-undangan 
lingkungan. Hakim dalam menghadapi perkara lingkungan akan 
menemui kesulitan mengenai penerapan hukumnya maupun dari 
aegi pembuktiannya, berhubung Undang-undang tentang w Ke
tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup " belum terben- 
tuk (masih dalam taraf Rancangan Undang-undang) serta harus 
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sektoral yang 
berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Sistem pembuk- 
tian menurut pasal 1365 B,W. yang menganut " liability 
based on fault 11 untuk mengajukan gugatan terhadap perkara 
lingkungan, tidak dapat dipertahankan lagi karena pihak 
penggugat sebagai korban pencemaran eulit untuk membukti
kan kesalahan tergugat selaku pencemar. Kesulitan mengenai 
pembuktian dalam perkara lingkungan telah diutarakan oleh 
James E. Krier :

PerhapB more than any other procedural rules, those 
relating to burden of proof deserve the attention of 
any one concerned with making the courts a more res
ponsive force in the efforts to curb environmental 
abuse.W
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Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalcm hukun acara
lingkungan, perlu diplkirkan penerapan asas pembuktian tor-
balik (offikering der beoijslast) yang ditunjang oleh saksi
ahli, sebagaimana diutarakan oleh Siti Sundari Rangkutl :

Beban pembuktian menjadi tanggung jawab tergugat seba
gai pencemar berdasarkan asas n pembalikan beban pem
buktian 11 (omkerlng der bewljslast), karena dalam oe- 
tiap aktlvitacnya harus memperhatlkan dan mengatasl 
gangguan keseimbangan kwalitas lingkungan,41

Sebagai saksi ahll dapat ditunjuk instansi yang mempunyal 
wewenang mengelola lingkungan hidup dan instansi yang ber- 
wenang melaksanakan penelitian terhadap penccmaran lingkung
an hidup,

Menurut Siti Sundari Rangkutl : « Ditinjau dari pi- 
hak-pihak yang berperkara, maka yang tereangkut dalam per
kara lingkungan dapat perseorangan atau pemerintah (pe- 
nguasa) oobagai salah satu pi hak Hukum lingkungan ba- 
nyak menyangkut segi tata pemerintahan, oleh karena ltu 
porlu dlrealisir gagasan pembentukan Peradilan Tata Usaha 
Negara (Peradilan Adminiotraci Negara) seperti yang tercan- 
tun dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia no, 7A979 
tentang M Rcncana Pcnbangunan Lima Tahun Ketlga ", Bab 23 
Hukun, khususnya mengenai 11 Pembinaan Peradilan ", Pem
bentukan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Adminls- 
trasi Negara) untuk mengadlli perkara lingkungan dlpan- 
dong tel ah nemenuhi unsui*-unsur Peradilan Admlnistrasi Ne
gara, sebagaimana dikeraukakan oleh Rochnat Soemitro :

a, Ada suatu peraturan (norna) uraun yang konkrlt,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT INDUSTRI 
DITINJAU DARI SEGI HUKUM

AMIN SISWORO



71

b, Ada dua pihak, dimana yang oatu adalah administrasi 
atau bagian administrasi pemerintahan pusat dan 
daerah,

c* Ada perselisihan yang konkrlt.
d. Ada instansi yang berwenang memutuskan perkara.
6. Hukum yang diterapkan adalah hukum Tata Negara/ 

Administraoi Negara*^3
Sehubungan dengan gugatan perdata terhadap perkara lingkung
an melalui pasal 1365 B.W. yang menganut asas " liability 
based on fault tr yang tidak sesuai dengan pertanggungjawab- 
an dalam perkara lingkungan, maka perlu diterapkan 11 Asas 
Strict Liability " dan sistem pembuktlan terbalik dalam 
perkara lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sun
dari Rangkuti :

Dimasa mendatang dalam Hukum Lingkungan akan diterap
kan asas " Strict liability w, yaitu tergugat bertang- 
gung gugat atas kerugian yang diderita sesegera terja
dinya kerugian itu, tanpa nemperooalkan kesalahannya. 
Disamping itu beban pembuktian (the burden of proof) 
yang dalam sistem hukum klta ada pada penggugat. dalam 
perkara lingkungan porlu dialihkan pada tergugat de
ngan penerapan asas 11 omkering der bewijslast yaitu 
tergugatlah yang harus membuktikan bahva kegiatannya 
tidak melanggar baku mutu lingkungan

Asas " Strict Liability " dalam hukum lingkungan diperke- 
nalkan melalui tr International Convention on Civil Liabi
lity For Oil Pollution Damage 11 (Konvensi Internasional 
tentang Portanggungjawaban Perdata Terhadap Pencemaran La
ut oleh Minyak Yang Berasal dari Kapal), sebagai hasil si- 
dang » International Legal Conference on Marine Pollution 
Damage " di Brussel 29 Nopember 1969. Konvensi tersebut 
ditanda tangani pula oleh delegaoi Pemerlntah Republik In
donesia, yang kemudian dicahkan oleh Pemerlntah Republik 
Indonesia dengan Keputusan Presiden no. 18 tahun 1978.
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Asas w Strict Liability 11 pada konvensi tersebut nampak
dalam pasal (article) III ayat (1) yang menyatakan :

Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this article 
the owner of a ship at the time of an incident, or where 
the incident consist of a series of occurences at the 
time of the first such occurence, shall be liable for 
any pollution damage caused by oil which has ascaped or 
been discharged from the ship as a result of the 
incident.

Asas 11 strict liability !l dalam hukum pencemaran laut tidak 
mcmpersoalkan adanya keBalahan dan ganti rugi akibat pence
maran dilakukan pada waktu terjadinya pencemaran, segera 
sotelah terjadinya pencemaran atau serangkaian porbuatan 
yang menimbulkan pencemaran sebagai kelanjutan dari kejadi- 
an yang pertama. Perkecualian mengenai acas 11 strict liabi
lity « tersebut tercantum dalam pasal III ayat (2) yang me
nyatakan ;

No liability for pollution damage shall attach to the 
owner if he proves that damage :
(a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, 

insurrection or a natural phenomenon of an excep
tional, inevitable and irresistible character, or

(b) was wholly caused by an act or omission done with 
intent to cause damage by a third party, or

(c) was wholly caused by the negligence or other wrong
ful act of any Government or other authority res
ponsible for the maintenance of lights or other na
vigational aids in the exercise of that function,

Dalam rangka menegakkan hukum lingkungan guna meningk&tkan
pengendalian dan perllndungan lingkungan hidup, perlu di-
pahomi ketentuan pidana terhadap delik-delik lingkungan
torutama yang menyangkut pcnguasa sebagai pencemar. Lebih
lanjut diutarakan Siti Sundari Ran^kuti : H Bagaimana pe-
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nerapan sanksi pidana, jika penguasa/aparatur pemerlntahan 
yang bertindak sebagai pencemar? Dapatkah kepada penguasa 
dibebankan sanksi pidana

3. Tatablna Industri
Pembangunan sektor industri tidak lopas dari segi 

perencanaan, pengaturan, pengavmsan serta pembinaannya baik 
dari segi teknis industri maupun pengaturan hukumnya. Peng
aturan hukum terhadap perencanaan industri didasarkan pada 
Undang-undang no, 5 tahun I960 tentang 11 Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agrarla pasal 14 ayat (1) sub e. Pengaturan 
tanah untuk keperluan industri dituangkan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negerl no. 5 tahun 1974 tentang w Ketentuan- 
ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk 
Keperluan Perusahaan n. Dalam penetapan lokasi industri 
menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negerl no. 5 ta
hun 1974, pasal 7 ayat (3 ) sub d ditentukan persyaratan 
untuk mencegah terjadinya pengotoran/pencemaran bagi da
erah lingkungan yang bersangkutan. Dalam rangka meningkat- 
kan pengembangan industri. serta memudahkan pengaturan dan 
pengawasannya, maka pertumbuhan Industri diarahkan pada 
pembentukan kavasan-kavasan industri (industrial estate), 
Pengertian " industrial estate ” tercantum dalam Peratur
an Menteri Dalam Negerl no. 5 tahun 1974f pasal 6 ayat (1) 
yang menyatakan s

Dalam molaksanakan kebijaksanaan mongenai penyediaan,
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pemberian tanah menurut Peraturan ini yang dimakeud 
dengan " Industrial Estate M adalah suatu perusahaan 
yang bergerak dalan bidang penyediaan, pengadaan dan 
pematangan tanah bagi keperluan ucaha-usaha induotri, 
termasuk industri pariuisata yang nerupakan suatu ling
kungan yang dilengkapi dengan praoarana-prasarana umun 
yang diperlukan, Menurut perkembangannya usaha terse- 
but dapat meliputi selaln penyediaon tanahnya, juga 
bangunan-bangunan yang bersangkutan,

Dalam garis besamya menciptakan kavaoan industri (indus
trial estate) mempunyai tiga manfaat sebagai berikut :

Menghemat pengeluaran Pemerlntah untuk menciptakan prc- 
sarana, untuk menciptakan efisienoi yang lebih tinggi 
dalam keglatan Indus trl-lnduotrl, dan untuk menclpta- 
kan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksl- 
munkan peranan pembangunan daerah dalan keseluruhan 
pembangunan ekononi.^

Pcollihan letak Industrial estate tidak hanya dipandang 
dari keuntungan ekonomis belaka, nanun perlu pula diperha- 
tikan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup, Faktor-faktor 
ekologio yang perlu dipertinbangkan meliputi pengaturan 
letak jenio-jenis industri tertentu, arah angin tidak dari 
induotri ke kota dan tersedianya sistem pengolahan buangan 
industri yang nantap, Peobontukan kavacan industri di da
orah Rungkut Kotamadya Surabaya dlkelola oleh PT SIER (Su
rabaya Industrial Estate Rungkut) merupakan kavasan indus
tri yang dilengkapi dengan sisten pengolahan air buangan 
induotri (Biological Waste Uater Treatment Plant) sebagai 
hasil kerjasana antara PT SIER dengan " Paesavant Weiko " 
yaitu Euatu perusahaan di Jernan Barat yang bergerak dalam 
pcabuatan sistem pengolahan air buangan industri, Sisten 
pengolahan air buangan industri di Industrial Estate Rung-
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kufc diperkirakan dapat beroperasi pada bulan Juni 1981.^ 
Pembakuan air buangan Industri dl Java Timur diatur dalam 
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Ti
mur no, 43 tahun 1978 tentang » Pengaturan Standar Kwali- 
tas Air Buangan Industri di Jawa Timur 11. Untuk meningkat- 
kan efektifitas pengendalian pencemaran lingkungan akibat 
industri perlu ditetapkan baku mutu lingkungan hidup. Pe- 
nerapan standar kwalitas air buangan Industri secara efek- 
tif harus ditunjang oleh tindakan monitoring yang dilaku
kan oleh pihak industri maupun oleh Koniei Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan Hidup (PPLH). Keberhasilan pengen
dalian pencemaran lingkungan akibat industri tidak sezaata- 
mata melalui tindakan represlf* mclalnkan oleh tindakan 
pencegahan sebelum terjadinya pencemaran yaitu dengan me
ngadakan 11 Analisls Dampak Lingkungan " sebelum kegiatan 
industri berlangsung. Tahapan-tahapan Analisls Dampak 
Lingkungan adalah sebagai berlkut :

1. Mempelajari sifat lingkungan dan kecenderungannya 
dengan mengumpulkan data lingkungan fisik, kimiawi, 
biologi, sosial ekonomi dan polltlk serta data lain 
yang dianggap relevan.

2. Mempelajari proyek yang bersangkutan.
3. Mcmperhitungkan, dari informasl yang dldapat dlatas 

pengaruh proyek terhadap lingkungan balk yang po
ol tip maupun yang, negatlp.

4. Mempelajari mekanisme sistem dan sarana yang ber- 
fungsl untuk memperkecll pengaruh negatlp dan 
memperbesar pengaruh posltip terhadap lingkungan.

5. Menyusun rekomendasl pengelolaan lingkungan ber
dasarkan informasl diatas.W
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2^Siti Sundari Rangkuti I, pp.clt.. h. 223 & 224.
, „ ^Kuntjoro Purbopranoto, B^bg_r_M a_CRtatanJHukum Ta
ta, Pemerintahan dan Peradilan Admlnlqtrasl flegara. Alumni, 
Bandung^ 1978, h. 35.

-̂ ■Miriam Budiardjo.(ed.), Masalah Kenegaraan* Gra- 
media, Jakarta, 1975* h, 75.

32Siti Sundari Rangkuti II, op.clt.. h. 11 & 12.
®Siti Sundari Rangkuti V, op.clt.. h. 13,
>nWawancara dengan Drs. Marditopo, Kopala Bagian 

Industri Ringan, Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Ting- 
kat I Java Timur, tanggal 4 April 1981.

^Siti Sundari Rangkuti V, op.dt.. h, 17 & 18.
36Ibid.. h. 1 0.
^Karold P. Green. ” The Role of Government in Ehvi- 

ronmental Conflict ", dalam Malcolm F., Baldwin, Law and 
the Environmentf Walker Publishing Company, Inc., New York,
19707X  2367^

^®Otto Soenarwotd, op«clt.» h. 45*
39Siti Sundari Rangkuti II, op.clt., h. 10.
^James E, Krier, " Environmental Litigation and 

the Burden of Proof ", dalam Malcolm F. Baldwin, op«clt*r 
h. 106 & 107.

^Siti Sundari Rangkuti III, on.clt.. h. 21.
^Ibid.* h. 16.
^Rochmat Soemitro, " Hackah singkat tentang Per- 

adilan Administrad di Indonesia ", dalam BPHN, Simpo- 
Blum JPeradllan Tata Usaha,Jtefiara. Binacipta, Bandung,
1976, h 7 254.

^Slti Sundari Rangkuti IV, loc.clt.
^Siti Sundari Rangkuti III, op»clt.. h. 18.
^Sadono Sukirno, op«clt.. h. 80.
^VJawancara dengan Arief Bldjakcana, Site Manager 

PT Panca Jasa, tanggal 25 J&nuarl 1981.
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HldUT, I W *  KUaLltaa LlngkuluamMenteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Jakarta* 1979, h. 1Z*8.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uralan dan pembahasan yang telah dike- 
cukakan, dapatlah diajukan beberapa kesimpulan dan saran 
sebagai berikut :
1 . Industrialisasi merupakan tulang punggung pembangunan 

perekonomian nasyarakat. Kegiaton industri disamping 
menghasilkan barang produksi yang direncanakan dapat 
pula neninbulkan akibat sampingan yang nerugikan masya- 
rakat.

2. Peraturan Perundang-undangan di sektor industri yang 
berhubungan dengan pencemaran lingkungan akibat indus- 
tri sangat ketinggalan dibandingkan dengan tingkat ke- 
majuan industri seperti sekarang ini, sehingga diperlu- 
kan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menunjang 
kemajuan industri yang selaras dengan pengembangan 
lingkungan hidup.

3. Peraturan Perundang-undangan mengenai industri hendak- 
lah diusahakan agar jangan sompai menghambat perkem
bangan industri sebagai tulang punggung pembangunan.

km Pengaturan, pengavasan maupun pembinaan sektor indus
tri menjadi vevenang beberapa Departemen yang ada hu- 
bungannya dengan pendirian industri yang bersangkutan, 
oleh karena ltu pengendalian pencemaran lingkungan 
akibat industri memerlukan korjacana antar uooenang, 
terutama dalam menetapkan kebljakan lingkungan. Sehu-

78
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bungan dengan hal tersebut maka tepatlah pengangkatan 
Menteri Negara Pengavasan Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup, yang berperan untuk mengkoordinlr kegiatan pe
ngelolaan, pengembangan dan perllndungan lingkungan 
hidup di Indonesia.

5, Sehubungan dengan tugas pemerintah kadangkala meman- 
dang perlu untuk menyelesaikan perkara lingkungan, 
sehingga terjadi pergeseran dari perkara perdata men
jadi perkara publik yang menyangkut jsegi administrasl 
negara,

6, Keterlibatan lembaga yudikatif dalam perkara lingkung
an sangat berguna bagi usaha penegakan hukum lingkung
an, terutoma molalui Peraturan Perundang-undangan ling
kungan, Perkara lingkungan menyangkut beberapa aspek 
hukum, oloh karena ltu hakim yang menerlksa dan aenru- 
tus perkara lingkungan harus mempunyai latar belakang 
pengetahuan hukum lingkungan,

7* Pihak-pihak yang tersangkut dalam porkara lingkungan 
dapat terdiri atas perseorangan maupun pemerintah (pe- 
nguasa) sobagai salah eatu plhsk yang tersangkut, oleh 
karena itu perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara 
untuk mengatasl kebutuhan terhadap penyelesalan per
kara melalui peradilan dan menlngkatkan perllndungan 
terhadap pencemaran lingkungan hidup,

8* Gugatan perdata terhadap perkara lingkungan melalui 
pasal 1365 B,W, yang menganut asas " liability based
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on fault « tidak dapat dipertahankan lagi karena membe- 
ratkan pihak penggugat untuk membuktikan kesalahan pen
cemar, sehingga perlu diterapkan asas 11 strict liability " 
dan asas r* pembuktian terbalik 11 (omkering der bewijslast).

9* Konsepsi pembangunan industri yang tercantum dalam Trl- 
logi Pembangunan berkaitan erat dengan clta-clta mewu- 
judkan pemerataan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu 
hukum perindustrian yang akan datang harus berorientasl 
pada kesejahteraan dqlam arti penlngkatan keadaan per- 
ekonomian serta pemenuhan kepentlngan rakyat terhadap 
perlindungan lingkungan hidup.

10. Usaha pencegahan terhadap kemungklnan terjadinya pence
maran akibat industri lebih menguntungkan dlbandingkan 
dengan tindakan penanggulangan dan rehabllitasi/pemulih- 
an torhadap lingkungan yang tercemar. Langkah awal untuk 
mengadakan tindakan preventlf adalah mengadakan Anal1sie 
Dampak Lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan*

1 1. Dalam rangka menggalakkan pembangunan industri dan me- 
nlngkatkan efioienei pengaturan, pengawasan maupun pem- 
binaannya, maka pembangunan industri perlu diarahkan 
pada pembentukan kavasan-kawasan industri (industrial 
estate) dongan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan 
ekonomis maupun ekologis.
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