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Pada tahun 1991 telah dilancarkan operasi pene-

gakan hukum lingkungan yang diberi nama operasi Kemukus 
oleh Kepolisian Daerah Republik Indonesia Jawa Timur. 

Operasi tersebut berhasil menjaring 566 kasus dengan 

berbagai macam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Salah 
satu perusahaan yang terjaring dalam operasi tersebut 

adalah " PT Pak" berlokasi di Desa Bangun Kecamatan 
Pungging, Mojokerto.

Dampak Lingkungan (BAPEDAL) tanggal 31 Mei 1991 diduga 
kuat PT Pak telah melakukan pencemaran Kali Porong 
sesuai dengan hasil penelitian kualitas air yang hasil- 
nya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan. 
Selain itu limbahnya juga mengandung Sulfida Phenol, 

lemak dan minyak.

Serta menyatakan berkas perkara sudah lengkap dan telah 

di PK-1, yang berarti si-ap diajukan ke pengadilan.
Pada tanggal 5 Juni 1993 bertepatan hari Lingku-
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Menurut hasil penelitian Badan Pengendalian

Kejaksaan Negeri Mojokerto telah roemproses
berkas perkara PT Pak terhadap :
1. nama fcerdakwa : N.S

pekerjaan : direktur PT Pak

2. nama terdakwa : SND
pekerjaan : karyawan khusus PT Pak
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ngan Hidup oleh Kejaksaan Tinggi Mojokerto dengan surat 

ketetapan penghentian penuntutan no.B.01/P.5.18/Epl.1/ 

VI/1993 kasus pencemaran Kali Porong tersebut dihentikan 
penuntutannya dengan alasan :

- Pada saat ini Waste Water Treatment PT Pak sesuai 

kemampuan pabrik telah selesai dibangun dan telah ber- 
operasi dengan baik

- Sungai Porong yang berdasarkan SK Gubernur Kepala Dae- 
rah tingkat I Jawa Timur nomor 413/1987 termasuk go- 
longan B, dimana airnya dapat digunakan sebagai air 
baku untuk air minum . Pada kenyataannya dilapangan 

sejak Bulan April sampai Bulan November 1993 air Su
ngai Porong debitnya adalah 0 (nol), oleh karenanya 
tidak dapat dikategorikan sebagai sungai golongan
B. Bahwa sesuai dengan ketentuan untuk limbah golongan 
I harus dibuang ke sungai golongan B sesuai ketentu
an yang tercantum dalam ijin yang diberikan oleh 
pemerintah daerah

- Sample limbah yang diambil untuk diperiksakan di la- 
bolatorium pada tanggal 17 Juli 1991 Upstream dan 
Downstream Sungai Porong setelah efluent air limbah 
adalah air limbah yang tidak bercampur dengan air 
Sungai Porong karena pada Bulan Juli tersebut debit 
air Sungai Porong adalah 0 (nol)

- Pabrik kertas PT Pak merupakan perusahaan yang mem- 
produksi barang kertas untuk keperluan eksport non 

migas .
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- PT Pak sesuai dengan kesanggupannya kepada Gubernur 
Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur yang telah menye- 

lesaikan pembuatan Waste Water Treatment yang baru 

sesuai dengan limbah yang dihasilkan pada saat ini 

telah beroperasi dengan baik
- Parameter limbah yang dihasilkan setelah melalui 

proses Waste Water Treatment, baik COD maupun BOD te
lah berada dibawah ketentuan menteri Kependudukan 

dan Lingkungan Hidup
Setelah dikeluarkannya surat penghentian penun- 

tutan ditemukan beberapa petunjuk berupa siaran pers 
KPPLH Tingkat I Jawa Timur dan investigasi Pembantu 

Gubernur Wilayah V dilokasi PT Pak yang menyatakan 
bahwa PT Pak masih banyak mempunyai persoalan berkaitan 
dengan lingkungan hidup, baik yang berkaitan dengan 
perijinan, dokumen AMDAL dan unit pengelolaan limbah. 
Adanya alat bukti dan petunjuk tersebut merupakan bukti 
bahwa pencemaran Kali Porong masih terjadi.

Dengan adanya bukti dan petunjuk baru, berdasar- 
kan kajlan hukum acara di Indonesia merupakan dasar 
untuk menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidik- 
an ataupun penuntutan yang dilakukan sebelumnya. Beran- 
jak dari kajian tersebut tiga Lembaga Swadaya Masyarakat 
Lingkungan yakni: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), 
Yayasan Citra Asri Nusantara, Pondok pesantren An Nuga- 
yah Desa Guluk-guluk Sumenep Madura tampil mangatasnama- 

kan pihak ketiga mengajukan permohonan pra peradilan
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