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BAB I 
PENDAHULUAN

1. Permasalahan; Iatar Belakang dan Rumusannya
Industrialisasi merupakan salah natu kegiatan yang 

menjadi tumpuan pembangunan di dalam segala bidang. Di ne- 
gara-negara berkembang, masalah pembangunan industri di 
samp.ing has.il pot.itif yang dapat diwujurtkan tidak jarang 
juga niemberik.'.n dampak neeatif terhadap lingkungan hidup, 
yaitu "pencemaran".

Lingkungan hidup merupakan w:.dah dengan segala ke- 
lengkapan alamiah yang memberi kehidunan dan penghidupan 
bagi umat manusia dan mahluk hidup lainnya. Ini berarti 
harus ada keseimbangan di dal3m interaksinya manusia de
ngan lingkungan hidupnya, Sedangkan pembangunan jelas me
rupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal ba.- 
lik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya 
menfaatkan sumber daya alam. Apabila tidak ada atau berku- 
rangnya keseimbangan, maka ini bisa menimbulkan rusaknya 
atau berkurangnya daya guna lingkungan hidup, Bila hal ini 
terjadi maka yang merasakan akibatnya adalah manusia juga.

Undang-undang Basar 1945 sebagai landasan konstitu- 
aional negara Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pa- 
nal 33). Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik 
oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Berkaitan

1
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dengan permasalahan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) telah memberikan landasan berpijak terhadap arah 
pembangunan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Hal 
ini tercantum di dalam Ketetapan MPR nomor IV^lFR/1978 Bab 
IV Pola Umum Pelita ke tiga mengenai sumber alam dan ling
kungan hidup, yang berisi:

a. Kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam per- 
lu lebih ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih. .me
ngenai sumber alam hutan, tanah, air dan energi yang 
sangat diperlukan bagi pembangunan,

b. Dalam penelitian* penggalian dan pemanfaatan sumber- 
sumber alamf serta dalam pembinaan lingkungan tehno- 
logi yang sesuai sehingga mutu dan kelestarian sum- 
ber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan.

c. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diada- 
kan penilaian yang seksama terhadap pengaruhnya 
bagi lingkungan hidup, agar pengamatan terhadap pe
laksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat 
dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu 
dilakukan baik secara sektoral maupun regional dan 
untuk itu perlu dikembangkan karena mutu baku ling
kungan hidup.

d. Rehabilitasi sumber alam yang berupa tanah dan air 
yang rusak perlu ditingkatkan lagi melalui pende- 
katan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Da
lam hubungan ini program penyelamatan hutan, tanah 
dan air perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

e. Pendaya gunaan daerah pantai dan laut perlu diting
katkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkung
an hidup.

f. Dalam pembangunan pemukiman diberikan prioritas ke- 
pada perbalkan lingkungan hidup bagi masyarakat ber- 
penghasilan rendah.

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut di samping mengarahkan
pembangunan serta pengaruhnya terhadap lingkungan hidup,
juga merupakan landasan hukum bagi undang-undang yang me-
ngatur masalah lingkungan hidup yaitu Undang-undang nomor
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4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pentingnya dimensi lingkungan hidup da- 
lam rencana pembangunan, antara lain: (a) mengurangi pen- 
cemaran; (b) mengambil tindakan-tindakan yang tepat dan 
memadai untuk konservasi alam; (c) pemanfaatan sumber da
ya alam seauai dengan kemampuan lingkungan; (d) melaksana- 
kan pengelolaan sumber daya alam untuk dan meningkatkan 
kuantitas maupun kualitas melalui tehnologi yang mengor- 
ganisasi suatu sistem yang terawasi, terutama untuk sumber 
daya yang dapat diperbaharui (renewable). Pengaruh negatif 
tindakan manusia terhadap lingkungan dapat dihindari apa
bila sebelum kegiatan itu khususnya proyek pembangunan di- 
laksanakan, telah dapat dilakukan pendugaan terhadap peng- 
aruh-pengaruh yang akan terjadi apabila kegiatan tersebut 
dilaksanakan, sehingga dapat dipersiapkan cara-cara pence- 
gahan kemerosotan kualitas lingkungan yang tepat. Dalam 
hal ini Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) atau linvironmental 
Impact Assement (EIA), yaitu suatu hasil studi mengenai dam- 
pak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan 
hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan suatu kepu- 
tusan. Merupakan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan 
ini*

Akhir-akhir ini sering kita dengar atau baca dibe- 
berapa mass media mengenai penderitaan manusia akibat ter- 
cemarnya lingkungan hidup di sekitar mereka tinggal. Seper- 
ti yang terjadi dalam dua kasus berikut ini: (a) aawah
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A

wah seluas 13,5 Hektar milik para petani Desa Kedungbaruk, 
Kecamatan Rungkut di Surabaya, terkena pencemaran akibat 
air buangan industri/ air limbah yang berasal dari PT Star 
Angkasa/ Star Group (industri yang memproduksi lampu tekan 
merk Tingkwon dan peralatannya) dan PT Horizon Syntex (pa- 
brik tekstil) mengakibatkan penilik sawah tidak dapat me- 
me ilk hasil panen dan tidak dapat memulai menanam padi kera- 
bali; (b) ta*.ibak penduduk Desa Gending, Kecamatan Gending 
di Kabuprvten Probolinggo seluas 35 Hektar, tidafc mampu la- 
gi berproduksi akibat pencemaran yang dilakukan oleh pa- 
brik bmnbu masak Sasa\ Hal in:, disebabkan oleh beberapa 
faktor, salah satu faktornya adalah akibat limbahan atau 
sisa-sisa pembuangan industri. Pencemaran ini banyak me- 
nimbulkac. kerugian bagi kehidupan manusia, antara lain da
ri sudut ekonomi, kesehatan dan sosial* Dari kerugian-ke- 
rugian tersebut yang paling nampak adalah kerugian dalam 
sektor ekonomi, yakni kerugian secara material yang dide- 
rita oleh petani sawah atau tambak yang arealnya terkena 
limbahan pabrik atau arealnya berdekatan dengan sungai tern- 
pat pembuangan sisa produksi di mana air dari sungai ter
sebut juga digunakan untuk mengairi sawah atau tambakf se- 
hingga menimbulkan pencemaran* Akibat pencemaran tersebut 
bisa menimbulkan matinya isi tambak atau sawah ataupun ti
dak atau berkurangnya Xungsi tambak atau sawah dengan

■^"Keluhan dari Gending”, Fokun. No. 3, Agustus 
1982, h. 25-26.
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semestinya. Pada waktu memohon izin untuk membangun suatu 
jenis industri, pada dasarnya pemimpin perusahaan diharus- 
kan untuk memenuhi syarat-syarat seperti dicantumkan dalam 
surat izin misalnya Undang-undang Gangguan (H.O.) dan lain- 
lain. Dengan demikian penguasa yang metoberi izin telah ber- 
usaha untuk selalu berhati-hati memperhitungkan tentang 
dampak negati/ terhadap lingkungan iiidup.

Dari 3ini timbullah permasalahan yang saya rumu.s- 
kan sebagai bL»rikut: (1) apakah yang dimaksud lingkungan 
hidup dan problema yang muncul di dalamnya akibat pemba
ngunan indratri? (2) apakah yang dimaksud "pencemaran" dan 
dapatkah dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi ? (3) ba- 

gaimanakah masalah beban pembuktiannyar apakah untuk itu 
perlu diterapkan asas "pembalikan beban pembuktian"(omkering 
der bewijslast) atau disebut juga "pencemar membuktikan"
(de vervuiler bewijst).
2. Penjelasan Judul

G-anti rugi dimaksudkan sebagai suatu upaya hukum 
yang dilakukan oleh subyek hmkum kepada subyek hukum lain 
karena raerasa dirinya dirugikan. Unsur kerugian ini meru- 
pakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum yang 
diatur secara umum dalam paaal 1365 BW ■ Unsur-unsur per
buatan melawan hukum tersebut adalah:

1 . harus ada suatu perbuatan melawan hukum *
2 , harus ada kerugian yang dideritaj
3* harus ada hubungan causal antara perbuatan itu de

ngan kerugian yang timbul ksrenanya;
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p4. harus ada unsur kesalahan .
Tetapi dipenuhi tidaknya ganti rugi tergantung dari kepu- 
tusan hakim setelah unsur kesalahan terbukti di depan 
peradilan,

Pencemaran raerupakan akibat dari pada kegiatan ma- 
nusia ataupun karena proses alam. Tetapi di sini yang akan 
dibahas adalah dari. faktor kegiatan rnanusianya karena hal 
iri menyangkut masalah pertanggungjawaban ganti rugi. Bi
tin jau dari Undang-undang nomor 4 tahun 1982t pasal 7 
ayat 1 yang berbunyi: "setiap orang yang menjalankan bi- 
dang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingku
ngan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pem
bangunan yang berkesinambungan". Dikaitkan dengan bunyi 
pasal 20 ayat 1 nyaf yaitu: "barang siapa merusak dan atau 
mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan 
kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang 
dilanggar haknya atau lingkungan hidup yang baik dan sehat". 
Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa 
pencemaran merupakan perbuatan melanggar hukum.
3• Alasan Pemllihan Judul

Di dalam era pembangunan dewasa ini, pembangunan 
disegala bidang semakin nampak nyata di negara kita, lebih- 
lebih pembangunan di bidang industri. Hal ini sesuai dengan 
program pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan MPR nomor 
IV/VPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di

John Z. loudou, Beberp-aa Asnek Hukum Materiil dan
Hukur Acara dalam Praktek. Bina Aksaraf Eandung, 1981, h. 102.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN DISEBABKAN 
LIMBAHAN INDUSTRI PT STAR ANGKASA DAN PT HORIZON SYNTEX 
D I KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA 
 

SAPARI



di mana dalam Pola Umum Pelita Ketiga mengenai Prioritas,
nomor 1 yang berisi:

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, 
maka dalam Pelita Ketiga prioritas diletakkan pada 
pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada 
pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan 
dengan meningkatkan sektor industri yang mengolah 
bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi dalam 
rangka menseimbangkan struktur ekonomi Indonesia.

i
Psnban&anan yang sedang dijjalankan pada hakekatnva untuk 
d3.n demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian 
pembangunan tidak jarang membawa dampak negatif. Pada pem
bangunan di sektor industri dampak negatifnya berupa "pen- 
cemaran". Di sini perlu adanya peng'.turan dan kerja sama 
yang terpadu antara disiplin-disiplin ilmu pengetahuan 
maupun antar departemen. Hal ini untuk menghindari agar 
jangan sampai timbul akibat yang tidak diinginkan atau 
minimal menekan sedemikian rupa akibat-akibat tersebut.

Eagaimana apabila pencempran itu telah terjadi, se- 
jauh mana si korban dapat menuntut haknya untuk memperoleh 
ganti ru»i guna mengembalikan keadaan seperti semula dan 
pertanggungjawabannya si pencemar. Kasalah ini harus dige- 
lesaikan secara cepat dantepat, karena akibat kerugian yang 
secara langsung diderita sejak timbulnya pencemaran dan 
berkelanjutan teru3 sampai adanya penyelesaian. Penyelesai- 
annya harus benar-benar berhati-hati baik dalam penerapan. 
hukumnya, karena menyangkut sasalah waktu dan keterbatasan 
kemampuan yang dimiliki oleh penggugat. Penyelesaian masa- 
lah pencemaran tidak saja menyangkut penyelesaian ganti-rugi, 
tetapi juga mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi
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pencemar agar tidak timbul lagi masalah yang serupa,
4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai di sini adalah: 
(a) untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk mem- 
peroleh gelar Sarjana Hukum; (b) memberikan sumbangan pe~ 
mikiran kepada masyarakat pada umumnya dan dunia ilmu peng- 
etaahuan pada khususnya5 (c) untuk menambah perbendaharaan 
karya ilmiah dikalangan masyarakat pada umumnya dan maha- 
aiswa pada khususnya. ^

5. Metodologi
Metode yang d.i.gunakan untuk pembahasan dalam penu

lisan ini adalah metode induksi, Akan dipaparkan terlebih 
dahulu kasus "pencemaran11 (analisis kasus)> dari sini akan
ditarik kesimpulan yang bersifat umum serta penyelesaian-

/
nya.

a. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Data yang diperlukar. dalam penulisan ini diperoleh 

dari buku, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan 
yang ada kaitannya dengan materi pembahasan skrisi ini.

Di samping itu data dicari juga dengan jalan meng- 
adakan wawancara dengan instansi-instansi Pemerintah Daerah 
yang berhubungan dengan masalah ini, Dari hasil v/awancara 
ini kemudian disusunlah data yang sistematis setelah mela- 
lui pengolahan dan penilaian, sehingga dari sini akan di- 

dapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran- 
nya.
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b. Teknik analisa data,
Data yang telah dihimpun saya susun dan digunakan 

sebagai dasar untuk memba.has permasalahan. Untuk memper- 
mudah pembahasan saya menggunakan cara teoritis-analitis 
dan diskriptif-analitis. Teoritis-analitis, dengan mema-

*
parkan t»ori tentang tanggung gugat pencemar. Diskriptif-

*---- : **-*
analitis, dengan menganalisa netiap data dari kejadian- 
kejadian yang diuraikan dan kemudian dihubungkan der:?,an 
teori-teori ilmu hukum yang ada, sehingga dari sini akan 
diketemukan penyelesaiannya yang kemudian akan ditarik 
beberapa kesimpulan dan saran.
6. Pertanggun,g;iawaban sistematika.

Sebagai pengantar sebelum memasuki bab-bab pembaha
san materi pokok, bab I sebagai pendahuluan akan dijelaskan 
secara garis besar permasalahannya^Kftrena "pencemran" 
lingkungan hidup merupakan dasar permasalahan, maka akan 
dijelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud lingkungan hidup 
dan permasalahan yang timbul di dalamnya. Hal tersebut 
saya letakkan dalam bab II. Setelah pengertian lingkungan 
hidup dan permasalahan yang timbul diuraikan, baru kemudian

■ ■ 1 ^
diangkatlah kasus yang timbul di masyarakat. Apakah kasus 
kasus ini memenuhi kriteria yang ada di dalam Undang-undang 
Lingkungan Hidup seperti yang diuraikan dalam bab II dan 
hukum positif yang lain, bagaimana penyelesaiannya yang 
ailakukan sementara ini, hal ini saya letakkan dalam bab III.

Kemudian dalam bab IV nya akan saya uraikan pemeca- 
hannya, yaitu yanp menyanpkut masalah tang°ung gugatnye
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maupun siapa yang memikul beban pembuktiannya dalam pen
cemaran,

Terakhir dalam bat V, akan ditutup dengan suatu ke- 
simpulan dan saran yang saya pandang perlu.
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BAB II
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASAIAHANNYA

Akhir-akhir ini masalah lingkungan hidup begitu 
ramai dibicarakan, baik itu melalui seminar-seminar atau- 
pun slogan-slogan yang dibuat oleh perasrintah, Di samping 
itu rruncul pula keresahan masyarakat akibat tergar.^unya 
atau rusaknya lingkungan hidup yang mombewa akibat lang- 
sung berupa kerugian-kerugian bagi masyarakat. Hal ini 
harus segera diatasi, baik mengenai pencegahannya ataupun 
yerlindungan hukum terhadap masyarakat untuk menuntut gan
ti rugi akibat pencemaran lingkungan yang menirapa dirinya.
1. Lingkungan Hidup dan Hukum lingkungan

Istilah "lingkungan hidup11 atau biasa disebut "ling- 
kungan" (environment) raengandung pengertian yang luas se- 
kali. Pengertian yang dimaksud adalah lingkungan yang me- 
nyangkut hubungan dengan linpkungan hidup manusia, hewan 
tumbuh-tumbuhan yang terdapat atau ada di dalamnya*

Lingkungan hidup di dalamnya mengandung dua peng^ 
ertian pokok yaitu; (a) lingkungan hidup alam fisik atau 
jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor 
fisik/jasmani yang terdapat dalam alam; yang dimaksud da
lam pengertian ini adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuh- 
an yang dilihat memiliki perwujudan fisik/jasmani; (b) ling
kungan hidup sosial atau serine, dikenal dengan lingkungan 
sosial budaya (social cultural environment) yang merupakan

11
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pantulan sifat sosial tiap-tiap mahluk hidup, khususnya 
manusia* Dengan dibekali akal dan hasil interaksinya ma- 
nusia dengan manusia serta dengan alamnya, menghasilkan 
buah daya yang disebut budaya. Dari sinilah dikatakan bah- 
wa lingkungan hidup sosial budaya juga disebut lingkungan 
hidup buatan manusia (man made environment).

Dengan demikian lingkungan hidup memiliki arti luas 
sebagai wadah dengan segala kelengkapan yang member! ke- 
hidupan dan penghidupan bagi uniat manusia dan mahluk hi
dup lainnya, yang dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1932 
pasal 1 (angka l) diartikan sebagai berikut: "lir-gkungan 
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua bendaf dayaf ke- 
adaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidup- 
an dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya". 
Ini berarti lingkungan hidup memiliki unsur-unsur maupun 
sifat tingka& laku yang dimiliki oleh unsur-unsur terse- 
but yang salirg berkait dan mempengaruhi satu dengan yang 
lainnya. Keseimbangan lingkungan ini akan tercipta dan 
memberi pengaruh positif terhadap kehidupan dan penghidu
pan manusia bila ada keseimbangan dan keutuhan unsur-unsur 
yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Lingkungan yang de- 
mitcian ini dalam pengertian ekologinya tidak dibatasi oleh 
wilayah, baik itu wilayah negara ataupun wilayah adminis- 
tratif. Lingkungan yang dikaitkan dengan masalah pengelo- 
laannya akan mempunyai konskuensi terhadap kekuasaan mana 
yang menanganinya, ini berarti menyangkut masalah batas
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wilayah wewenang suatu negara. Dengan demikian lingkungan 
yang sudah dikaitkan dengan wilayah memiliki artian seba- 
gai hukum lingkungan. Di Indonesia sendiri konsep ling
kungan hidup (hukum lingkungan) itu tidak lain adalah ka- 

wasan Nusantara yang terletak dalam posisi silang antara 
dua benua dan dua samudra yang memiliki iklira dan cuaca 
serta musim yang memberikan kondisi lingkungan y^ng hegi- 
tu menguntungkan bagi Dangsa Indonesia. Maka wawasan dalam 
menyelenggarakan wilayah lingkungan Indonesia adalah wa- 
wasan Nusantara.

Ditinjau dari sudut tatanan lingkungan sendiri ser
ta perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan manusia, 
hukum lingkungan mempunyai makna sebagai hukum yang meng- 
atur tatanan lingkungan (lingkungan hidup) di mana ling
kungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di da- 
lamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat da
lam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelang- 
sungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad 
hidup lainnya^. Bekerjanya hukum lingkungan dalam upaya- 
nya menyelamatkan lingkungan merupakan tindakan pengamanan 
hukum di dalam melindungi lingkungan ataupun kehidupan 
manusia akibat pembangunan industri yang mampu menimbul
kan pencemaran.
2. Pencemaran Lingkungan dan Penaruhnya

Di atas telah diuraikan tentang lingkungan agar

Soedjono D.f Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran 
Lingkungan Akibat Industri. Alumni, Bandung, 1979, h. 29.
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tidak terganggu perlu adanya keseimbangan- unsur-unsurnya. 
Ini berarti bila tidak ada keseimbangan tersebut maka akan 
nenimbulkan turunnya ataupun rusaknya lingkungan dan man- 
faatnya. Hal yang demikian disebut sebagai "pencemaranM 
yang dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 1 (ang
ka 7) dikatakan; "pencenvaran lingkungan adalah masuknya 
atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau 
komponen Igiin ke dalam lingkungan dan atau berubahnya ta- 
tanan linpkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, 
sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat ter- 
tentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau 
tid?k dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya". 
Dari rumusan ini dapatlah dikatakan bahwa proses pencema- 
ran salah satunya adalah akibat dari perbuatan manusia.

Pembangunan raerupakan upaya sadar manusia untuk 
memfaatkan dan meninggikan daya guna sumber daya alam un
tuk kesejahteraan manusia dan kehidupannya. Industrialisa- 
si merupakan salah satu sarana pembangunan dalam mening- 
katkan penghidupan dan kehidupan masyarakat, namun demi
kian apakah dalam proses industrialisasi itu sesuai dengan 
daya dukung lingkungan. Seperti halnya pembuangan asap, 
apakah sudah sesuai dengan daya hisap tumbuh-tumbuhan se
hingga tidak menimbulkaji polusi udara(pencemaran udara). 
limbah industri ke areal sekitar pabrik apakah dapat di- 
serap oleh kemampuan daya serap tanah. Suatu hal yang ti
dak bisa diingkari bahv/a masih banyak pencemarpn yang di- 
tiir.bulk̂ n oleh limbah industri seperti yang dikatakan oleh
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Nabial Makarira sebagai berikut:
Kegiatan industri adalah kegiatan di mana bahan men- 
tah atau setengah jjadi diproses untuk memenuhi kebu- 
tuhan rakyat termasuk pula sebagai bahan mentah. untuk 
industri lain. Di samping hasil produksi yang mempu- 
nyai nilai bagi kebutuhan manusia kegiatan industri 
juga memproduksi zat-zat pencemaran yaitu hasil buang- 
an industri dalam berbagai bentuk dan energi dalam 
bentuk bunyi dan cahaya* Hasil buangan industri itu 
kebanyakan dibuang beg,itu saja ke sungai, atau ke ta
nah sektfliling.industri sehinaga menyebabkan pencema
ran lingkungan .

Pencer.'.aran lingkungan secara nyata nampak dengan adanya 
buangan zat-zat kimia dari pabrik dan matinya tanaman-ta- 
nair.in di sawah atau di kebun, matinya ikan-ikan di tambak 
atau tidak dapat berfungsinya tanah seperti peruntukkan- 
nya semula di areal pembuangan tersebut atau sekitarnya 
yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Secara standard ki
mia atau kriteria kualitas air buangan haruslah sesuai 
dengan Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 nomor 43 tahun 1978. Ada- 
pun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
STANDAR KUALITAS AIR BUANGAN, INDUSTRI DI JAWA TIMUR

PARAMETER SATUAN BATAS SYARAT HASIL
AIR BUANGAN ANALISA

Uji flisika
1. Suhu 0 C 10° dari ba-

dan air

*M.D. Pakiding, "Pengendalian Pencemarsn Lingkungan 
Hidup di Jawa Timur", Makala dalam Lokekarya/Presentasi 
Ilniah .Studi Dampak Lingkungan Kawasan Industri Daerah
Probolinggo Jawa Timur, 1982, h. 8 .
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2* Zat-zat terapung mgr/I 0,0
yang tertahan oleh 
saringan ukuran lu- 
bang 3 mm

U.1i kimia
1. Aluminium - A1 ugr/I 10

2. Arsen - As 1

3* Barium - Ba ,, 1

4. Besi - Fe ,, 4
5. Chrom (IV) - Cr(lV) ,, 0 ,1

6* Kadmium - Cd »t 1

7. Nikel - Ni ,, 2

8 * Perak “ Ag ,, 0 ,1

9- Raksa - Hg 0 ,1

10..Seng - ZN ,, 4
11. Tembaga - Gu , * 1

12. Pimbal - Pb ,, 1
13- Ammonium - NH3 1,5
14. Chlor bebas - C12 0,05
15. Fuorida - F 2
16. Nitrit - no2 1
17. Phosphat - *04 2
18. SulfIda - S ,, 0,1
19. Cynida - t. 0,1
20. PH * < 6*5—8* 5
21. U.1i biru metilen negatif
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22. Kebutuhan biologi
akan oksigen (BOD)

' 5 hr. 20°C-02
23. Kebutuhan kimiawi

mgr 30

akan oksigen (COD) -02
24. Bilangan Xmn 04-02
25. Minyak dan lemak
26. Phenol jumlah - phenol > t

9 f

80
90
10
0,1

Dampak negatif yang timbul akibat pencemaran irdus- 
tri secara ekonomis menimbulkan kerugian material dan se
cara sosial menimbulkan keresahan masyarakat karena timbul- 
lah banyak pengangguran buruh-buruh tani karena tidak bisa 
bekerja lagi akibat tercemarnya sawah ataupun tambak tempat 
mereka bekerja. Dari sudut kesehatan banyak berjangkit pe- 
nyakit kulit ataupun penyakit-penyakit lain akibat keracu- 
nan. Pengaruh tersebut perlu dipikirkan lebih tepat dan cer- 
mat dalam penentuan lokasi industri. Dalam penentuan lokasi 
tidaklah semata-mata hanya menitik beratkan pada sudut tek- 
nis ekonomis saja, tetapi harus diperhitungkan juga peng
aruh air buangan terhadap lingkungan umumnya dan sumber air 
khususnya, di mana harus diperhitungkan karakteristik dari 
penggunaan sumber air dan sifat penggunaan tanah tempat air 
buangan industri.

^Surat Keputusan Gubernur Kemla Daerah Tingkat I 
Jawa Timur No. 43 tahun 1978, Surabaya, 23 Fei 1978.
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BAB III
PENCEMARAN DAN KERUGIAN TANG DITIMBULKANNYA

Kasus derai kasus pencemaran lingkungan muncul se-
iring dengan semakin bertambahnya pertumbuhan industri.
Hal ini uraumnya dirasakan oleh para petani berikut buruh
tanihya* karena lokasi berdirinya industri pada umumnya
berada di sekitar areal p^rtanian. Pada bulan Juli 1979
di Desa Kedungberuk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya
timbul pencem^r.^n lingkungan akibat limbahan (air buangan)
industri yang berasal dari PT Star Angkasa pabrik yang mem-
produksi lampu tekan me rk Tingkwon beserta peralatannya
dan PT Horizon Syntex pabrik tekstil. Kedua industri ter-
sebut di samping mencemari saluran irigasi yang mengaki-
batkan rusaknya tanaman padi milik penduduk seluas lebih
kurang 13*5 Ha. sehingga tidak dapat dipungut hasilnya,
juga limbahan tersebut mengalir dan mengendap di areal sa-
wah sehingga para petani tidak mamptii melaksanakan musim
tanam berikutnya* Kerugian material yang diderita tidak
saja dirasakan oleh para petani pemilik sawah tetapi juga
para buruh penggarap yang kehilangan mata pencahariannya.
Menurut keterangan saksi mata atas kejadian pada 3aat itu

adalah sebagai berikut:
Pencemaran terhadap sungai menimbulkan akibat yang 
lebih luas lagi/, tidak saja merusak tanaman padi di- 
sawah tetapi juga menimbulkan pengotoran terhadap su- 
mur-sumur pencniauk yang berdekatan dengan sungai yang 
telah tercemar sehingga menimbulkan ketakutan penau- 
duk untuk menggunakan air tersebut untuk keperluan. se- 
hari-hari yang bisa menimbulkan rasa gatal-gatal.

18
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Air sungai tersebut keruh kehitam-hitamangdan bermi- 
nyak di mana banyak ikan mati di dalamnya .

1, Kasus Pencemaran ?T Star Angkasa
Pencemaran lingkungan yang menimpa areal persawa- 

han penduduk Desa Kedungberuk menimbulkan reaksi pendu- 
duk untuk bertindak. Langkah yang diarabil adalah mengadu- 
kan periatiwa tersebut kepada Kepala Desb. se tempat dt'.igp ±l 

menunjukkan bukti fakta yang ada dan menuntut ganti rugi 
kepada PT Star Angkasa dan PT Horizon Syntex. iral ini oleh 
Kepala Desa dilaporkan kepada Camat yang kemudian pengadu- 
an dit^ruskan ke Penierintah Baerah Tingkat II Surabaya, 
Berdasarkan hal itu Walikotamadya Kepala Baerah Tingkat II 
Surabaya menugaskan kepada Komisi Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan Hidup (PPLH) Kotamadya Baerah Tingkat II Sura
baya, untuk menyelidiki kasus tersebut yang selan;jutnya 
dalam bekerja dibantu oleh komisi PPIH Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Komisi PPIH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ke PT Star
Angkasa tanggal 24 Aeustus 1979* yang hasil-hasil peninjau
annya sebagai berikut:

Sifat-sifat air buangan industri pada saluran buangan 
yang berada di bela.kang pabrik di bngian tengah mem- 
perlihatkan volume air buangan sedikit dengan warna 
kehitaman* Air buangan industri itu merupakan campur- 
an minyak/olie. Di belakang sebelah kiri memperlihat- 
kan volume sangat sedikit dengan warna kekuningan. Di- 
lihat d^ri keadaan phisik air limbah itu kemungkinpn

V̂/awancara dengan Abdul Fatah Sahlan, Kepala Desa 
?>iun^beruk, Kecamatan Runpkut Surabaya, 3 Januari 1983.
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juga masih mengandung Cr- « sedangkan asal dari air 
limbah kemungkinan merupakan saluran dari kebocoran 
air limbah sebelum diproses. Di bagian kanan memper- 
lihatkan volume air buangan dasar dan warna air buang- 
an hijau. Dilihat dari warna air buangan diduga air 
buangan tersebut masih mengandung Cu cukup tinggi dan 
juga masih nampak banyaknya lime/kapur serta "sludge" 
atau endapan lainnya. Air limbah itu kemungkinan ber- 
asal dari sistem pengolahan yang kurang sempurna, se
hingga air buangan itu selain masih mengandung Cu juga 
lime/kapur yang belum mengendap ikut pula terbuang. 
Sifat air buangan industri pada saluran buangan yang 
beraaa disebelah kanan pabrik memperlihatkan volume 
air buangan bes^x dengan warna kuning-coklat. Air 
buangan industri itu masih'mengandung Cr hexavalent 
yang sangat -r,inggi. Dari hasil peninjauan dan peneli- 
tian tersebuo, Komisi Pengendalian Pencemaran lingkung
an Hidup (PPM) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
berkesimpulan: dilihat dari keadaan sawah di seiitar 
perusahaan, sesuai dengan laporan y.enduduk Desa Kedung
beruk, dapat dilihat dengan jelas tidanya kerusakan 
persawahan karena pencemaran yang berat. Beberapa petak 
sawah telah tertutup oleh "sludge" pada saluran di- 
belakang PT Star Angkasa. Sludge/endapan yang menutupi 
persawahan tersebutckemungkinan mengandung chemicalein 
atau logam berat Cn •

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dikeluarkan-
lah Surat Bubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor
EKPMD. 730/2126/1979 tanggal 14 Desember 1979 yang dituju-
kan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Surabaya,
guna mengambil langkah-langkah penanganan dan pengendalian
terhadap akibat pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa
Kedungberuk serta menyelesaikan tuntutan ganti ruginya
antara para petani (korban pencemaran) dengan pencemar.
2. Kasus Pencemaran PT Horizon Svntex

Pada areal pencemaran yang sama, PT Horizon Syntex
ikut terlibat di dalamnya. Lokasi PT Horizon Syn.tex dan
PT Star Angkasa berada di sekitar Desa Kedungberuk dan
tempat yang digunakan sebagai saluran limbah industri
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adalah sama yaltu pada irigasi di Desa Kedungberuk. Sete- 
lah ada pengaduan dari penduduk setempat, tindakan yang 
dilakukan oleh Komisi PPIH Kotamadya Daerah Tingkat i/Su- 
rabaya mengadakan penelitian dengan mengambil contoh air 
limbah industri PT Horizon Syntex, kemudian diperiksakan 
ke Ealai laboratorium Kesehatan Surabaya tanggal 12 Juli 
1979. Hasil analisis dengan nomornya 6701/051/Ab//Khs* / 
VII/79 tanggal 23 Juli 1979, dikirim ke Dinas Pertanian 
Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pusat pengem- 
bangan Pertanian Eedali lawang. Berdasarkan penelitian Di
nas Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
dengan suratnya nomor PTA/2227AV-b tanggal 20 Agustus 1979 
raemberi jawaban berupa pedoman tentang unsur-unsur kimia 
yang dapat menimbulkan keracunan pada tanaman yaitu:

A1 bila melebihi 20 mg/1
B bila melebihi 2 ppm.
Cl bila melebihi 150 ppm.
As bila melebihi 1 mg/I
Cr bila melebihi 0.05 mg/1
Cu bila melebihi 5 mg/I
Pb bila melebihi 0 ,05 mg/I
Cyanida bila melebihi 0 ,02 mgA
Ba bila melebihi 1 mg/1
Zn bila melebihi 10 mg A
Co bila melebihi 10 mg A
Ph bila melebihi 5 ,5 “ 6,6(yang baik)

Berdasarkan pedoman tersebut di atas, rraka hasil analisis 
yang telah dilakukan terhadap limbah industri PT Horizon 
Syntex telah melampaui kadar batas maksimum. Sedangkan 
menurut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Timur nomor 4-3 tahun 1978 tentang "Pengaturan Stan
dard Kualitas Air Buangan Industri di Jawa Timur” pasal
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pasal duanya, maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 173/Men* Kes. Per./VIII/77 tentang "Penga- 
wasan Pencemaran Air dari Eadan Air untuk Berbagai Kegu- 
naan yang berhubungan dengan Kesehatan" tidak melampaui 
kadar batas maksimum. Tetapi di pihak lain hasil analisis 
Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya menunjukkan unsur Pb 
(sebagai pinbal) dan Ph melampaui batas yang ditentukan 
oleh pedoman tersebut, sehingga air limbah industri PT Ho
rizon Syntex itu dspat menimbulkan keracunan pada tanaman 
padi. Sehubungan dengan perbedaan tentang kriteria kuali- 
tas air buangan diatas. V/alikotaraadya Kepala Daerah Ting
kat II Surabaya menggunakan kriteria berdasarkan pedomar 
yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Dae
rah. Tingkat I Jawa Timur dengan mengeluarkan Surat Keputu- 
san nomor 260/6500/B. Um/79 tanggal 28 Desember 1979, yang 
pada pokoknya berisi perintah kepada PT Star Angkasa dan 
PT Horizon Syntex untuk raengadakan penanggulargan terhadap 
pencemaran yang ditimbulkannya serta melaksanakan pembaya- 
ran ganti rugi kepada penduduk Desa Kedungberuk. Pelaksa- 
naan ganti rugi dituangkan dalam Surat Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II Surabaya nomor 32/6500/B, Um/BO tanggal
14 Pebruari 1980. Besarnya ganti rugi yang telah ditetap- 
kan sebesar Rp 6.090.907,00 ditanggung renteng oleh PT 
Horizon Syntex dan PT Star Angkasa dengan masing-masing,
PT Horizon Syntex sebesar Rp 3*045*457,00 dan PT Star Ang
kasa sebesar Rp 3.045.450,00. Proses pelaksanaan ganti ru
gi dilaksanakan tanggal 19 dan 22 Pebruari 1980 di Kantor
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Kecamatan Rungkut d«ngan disaksikan oleh para pejabat di- 
lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, para pa- 
mong Desa Kedungbferuk dan perwakilan dari PT Horizon Syn- 
tex dan PT Star Angkasa.

Penanggulangan pencemaran di Desa Kedungberuk ter- 
nyata tidak bisa berhenti dengan hanya dikeluarkannya Su- 
raj: .'/alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 
260,/6500/B. Um/79 dan nomor 32/6500/B, Um/30. Ini terbukti 
dengan kejadian bt;rikutnya yaitu dengan adanya laporan Ke
pala Desa Kedungberuk tanggal 6 Agustus 1980 bahwa di Desa 
Kedungberuk terjadi pencemaran sawah vsluas 14 Ha. akibat 
limbah Industri PT Horizon Syntex dan PT Star Angkasa lagi* 
Dalam mengatasi hal tersebut Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Surabaya memutuskan dengan suratnya nomor 13 / 
V/K/1981 tanggal 13 Januari 1981, yang isinya memerintahkan 
kepada Direktur PT Horizon Syntex dan PT Star Angkasa untuk 
merealisir pelaksanaan pembuatan pipa saluran pembuangan 
air buangan industri yang menghubungkan sampai ke kanal 
Wonokromo serta menyelesaikan penyerahan uang ganti rugi 
yang telah disepakati bersama antara pihak korban dengan 
pihak pencemar sebesar Rp. 10.640.718,45. Memerintahkan 
pemilik sawah (korban pencemaran) membuat surat pernyataan 
untuk tidak menuntut ganti rugi kembali dalam jangka waktu 
lima tahun sejak diterimanya ganti rugi. Masalah ini akan 
menimbulkan keesulitan bagi pihak korban pencemaran untuk 
menuntut haknya apabila timbul kembali pencemaran selama 
j-'n.’ka waktu lima tahun karena terikatnya oleh pernyataan
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tersebut. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali tentang 
surat pernyataan itu.

Penyelesaian kasus tersebut pada waktu itu dida- 
sarkan semata-mata atas kebijaksanaan dan wewenang yang 
dimiliki oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su
rabaya untuk raelakukan tindakan pemerintahan sesuai dengan 
asas "Freies Ermessen" (asas kebebasan bertindak bagi or
gan administrasi negara). Undang-undang yang mengatur ma
salah lingkungan, pencemaran dan sanksinya baru ada pada 
tahun 1982r yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang 
"Ketentuan-ketentuan Pofcok Pengelolaan Lingkungan Hidup'1. 
Dalam konsideran yuridis Surat Walikotamadya Kepala Dae
rah Tingkat II Surabaya nomor 13/VK/1981 angka 3 dicantum- 

* kan Undang-undang Gangguan (H.O.) dan pada ang ka 4 dican- 
tumkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TingKat I 
Jawa timur nomor 43 tahun 1978, yang keduanya tidak meng
atur masalah ganti rugi akibat pencemaran lingkungan. 
Sedangkan dalam konsideran faktualnya dicantumkan perhi- 
tungan ganti rugi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Rakyat 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya*
3* Pencemaran Sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi

Sebagai dasar pembahasan tentang ganti rugi, perlu 
dijelaskan lebih dahulu tentang pencemaran, apakah pence
maran dalarri hal ini dapat digolongkan dalam wanprestatie 
perbuatan melawan hukum, dan wanprestatie sekaligus perbua- 
atan melawan hukum. Hal ini dikarenakan ganti rugi umum- 
nya didasarkan pada ke tiga hal tersebut. Ukuran yang
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digunakan dalam wanprestatie bila ada unsur kontra.k yang
mendahului yang telah disepakati bersama, di mana salah
satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya*

Dikatakan perbuatan melawan hukum apabila sebelum
terjadinya perbuatan itu tidak ada kontrak yang dibuat oleh
para pihak, tetapi akibat perbuatan tersebut dapat ditun-
tut ganti rugi bagi pihak yang dirugikan* Rumusan yang
pasti tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak
terdapat dalam BW, sedangkan yang ada hanyalah dasar peng-
aturan tentang tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri
yang disebabkan adanya kerugian akibat perbuatan melav^n
hukum (pasal 1365 BW). Bila hal ini dikaitkan dengan pen-
cemaran lingkungan maka dapat dikatakan bahwa perbuatan
pencemaran memiliki unaur-unsur sebagai perbuatan melawam
hukum. Yang dimaksud perbuatan onrechmatige ialah suatu
perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang
lain atau melenggar kewajiban orang yang berbuat, apakah
bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan
sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masya-

7rakat terhadap orang lain atau barangnya . Pada saat men- 
dirikan industri, pengusaha seharusnya sudah bisa menduga 
atau mengetehui tentang jenis zat buangan atau limbah itu 
mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan berupa pen
cemaran. Karena pada saat ia (pengusaha) meminta izin uaaha

^Soetojo Prav/irohamidjojo dan Marthalena Pohan, 
Cnrechtmatige Daad. Djumali, Surabaya, 1979, h. 7. ^

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi GANTI RUGI AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN DISEBABKAN 
LIMBAHAN INDUSTRI PT STAR ANGKASA DAN PT HORIZON SYNTEX 
D I KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA 
 

SAPARI



ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 'berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Perindustrian nomor 12/M/SK/I/78 yang 
termuat dalam pasal 3, yaitu:

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

produksi yang digunakannya;
b, Daftar seluruh bahan/zat berb?haya yang digu- 

nakan dalam proses produksi yang setiap saat 
tersedia/tersimpan dalam lingkungan (complex) 
industri yang akan didirikan;

c. Daftar seluruh macam bahan/zat berbahaya serta 
jumlahnya yang akan .dibuang/ masuk dalam ling
kungan, baik yang berbentuk padat, cair maupun 
gas;

d. Cara pembuatan ataupun proses netralisasi dari 
bahan/zat berbahaya yang akan dibuang/nasuk ke- 
dalam lingkungan tersebut di atas *

Khususnya mengenai air buangan industri di Jawa Timur ha
rus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur no
mor 43 tahun 1978 tentang "Pengaturan Standar Kualitas Air 
Buangan Industri di Jawa Timur", Apabila ternyata limbah 
tersebut mengandung unsur-insur zat kimia yang berbahaya 
terhadap lingkungan, perlu diambil langkah-langkah penga- 
man pengendalian pencemaran* Dalam rangka usaha pengenda
lian pencemaran lingkungan hidup, kepada para pengusaha 
yang industri/pabriknya mempunyai/faengeluarkan pencemara.n 
atau berpotensi polusi pada air buangan diharuskan membuat

®Surat Keputusan Menteri Prindustrian No. 12/W/3K/ 
1/78, Jakarta, 28 Januari 1978.
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waste water treatment plant, yaitu sejenis bak pengelolaan
qterhadap air buangan industri . Deagan demikian pencemaran

merupa.kan suatu akibat dari perbuatan yang kurang hati-ha- 
^i dan menyalahi peraturan-peraturan yang berlaku. Proses 

Proses pembuangan air limbah ke dalam saluran irigasi yang 
Juga digunakan untuk kepentingan umum antara lain untuk 
pengairan sawah, yang menimbulkan berubahnya tatanan ling
kungan sehingga kualitasnya turun yang menyebabkan kurang 
atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkarmya 
yaitu tidak dapat dipungutnya hasil sawah dan tidak dapat 
ditanami lagi karena permukaannya masih. tertutup air lim
bah.

Unsur lainnya yakni adanya kerugian yang timbul 
akibat dari pada perbuatan pencemai-an, seperti diuraikan 
dalam dua kasus tersebut. Kerugian yang timbul bukan mun- 
cul dari suatu ‘'perbuatan yang tidak terpenuhinya kewajiban 
pihak lain yang sebeluiimya telah diadakan perjanjian seper
ti halnya dalam wanprestasi.

QM.D, Pakiding, op. clt., h.15.
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BAB IV
TANGGUNG GUGAT DAN MASALAH BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENCEMARAN

Badan hukum ataupun perorangan, pada dasarnya tidak 
dapat melepaskan diri dari tanggung gugat akibat perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan dan bertanggung jawab terha- 
dap perbuatan yang telah dila.kokannya. Tetapi tidak senua 
perorangan ataupun badan hukum bertanggung gugat hanya ter
hadap perbuatannya sendiri, raelainkan juga bertanggung gu
gat atas perbuatan diri orang lain yang menjadi tanggung- 
annya (pasal 1367 BW'1, Suatu contoh, seorang anak yang ma
sih minderjarig atau belum cukup umur, mengendarai mobil 
yang karena kesalahannya menabrak orang yang bersepeda 
yang akhirnya menimbulkan cacat. Di sini yang bertanggung 
gugat adalah orang tua si anak dan bukan si anak sendiri 
yang masih minderjarig yang meskipun bertanggungjawab ter
hadap perbuatannya (pasal 1367 ayat 2 BW).
1 • Tanp.p.ung Gugat dan Hak Kurban Pencemaran untuk Menvpe- 
roleh Ganti Rugi

Tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum secara
*N

umum didasarkan pada pasal 1365 BW, Pencemaran merupa- 
kan suatu proses pembuangan sisa produksi yang melampaui 
standar ketetapan yang mprupakan perbuatan melawan hukum 
yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, Oleh karena 
yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah badan hukum 
(PT Horizon Syntex dan PT Star Angkasa), mp.ka pencemar

28
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dalam hal ini bertanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW 
yuncto pasal 1367 ayat 3 BW dan pasal 20 ayat 1 Undang- 
undang nomor 4 tahun 1982. Pasal 1365 BW merupakan keten- 
tuan umum (lex generalis) yang digunakan sebagai dasar 
untuk menuntut pencenar mempertanggungjawabkan kerugian 
yang timbul karenanya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 
1365 BW, yaitu: "tiap perbuatan melawan hukum yang memba- 
Wa kerugian kepada orang lain*-**1'. Tetapi pasal terse
but ataupun pasal-pasal lain dalam EW tidak ada yang me- 
nyebutkan secara langsung macam dan jumlahnya ganti rugi* 
Besarnya ganti rugi ini tergantung dari '.\etetapan hakim.
Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 610 K/ 
Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, yang memuat pertimbangan aa- 
tara lain sebagai berikut:

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap 
tidak pantasr sedang penggugat mutlak menuntut se- 
jumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa 
sepantasnya harus dibayar, hal Ini {Adak melanggar 
pasal 178(3) HIR (ex aeque et bono) *

Oleh kaxena yang melakukan atau timbulnya perbuatan 
melawan hukum (pencemaran) ini adalah para teknisi atau 
karyawan bagian pengolahan produksi yang bckerja sesuai 
dengan fungsinya untuk menjalankan usaha perusahaan maji- 
kannyar maka dalam hal ini majikanlah yang harus bertang- 
gung gugat atas kerugian yang timbul. Hal sesuai dengan 
ketentuan pasal 1367 ayat 3 EWr yaitu: "majikan-majikan

^Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum. 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 74^
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dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mew&k'ili 
urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab., . Dalam 
hukum perdata dikenal adanya teori tentang dasar dari 
tanggung gugat untuk bawahanj yaitu:

1 . Tanggung gugat dari majikan didasarkan pada culpa 
in eligendo, artinya tidak seksama dalam memilih 
karva^/an (H.R. 1916). Teori ini sekarang diting- 
galkan. tfenurut teori ini majikan akan betas (de 
werkgever sou vrijuit gaan), jika ia membuktikan 
bahwa dalam memilih para bawahan ia telah cukup 
berusaha sebaik-uaiknya*

2* Teori niengambil untung (profijt theorie)
adalah adil jika majikan memikul kerugian, karena 
ia telah mengambil untung dari tenaga karyawan. 
Terhadap hal ini ada pembelaan, bahwa majikan juga 
bertanggung gugat untuk para karyav--»n, yang tidak 
mengantungkan dia.

3* Pasal 1367 ayat 3 BW bertitik tolak dari kesatuan 
tertentu atau rumah tangga yang membawa serta, bah
wa majikan sebagai pimpinan dari perusahaan atau 
rumah tangga dapat dituntut untuk perbuatan-perbuat- 
an dari mereka, yfVg bekerja di perusahaan atau ru
mah tangga itu... .

Tetapi tidak semua perbuatan bawahan dapat dipertanggung-
gugatkan kepada majikan, untuk itu perlu adanya syarat
tertentu. Harus ada hubungan tertentu antara perbuatan
dari bawahan dengan hubungan kerja. Misalnya untuk bawahan
saya yang pada waktu perjalanan liburnya menyebabkan tabrak-

12an, saya tidak bertanggung gugat •
Pencemaran ditinja/u dari Undang-undang nomor 4 ta

hun 1932, adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya

■^Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 
op♦ c1t., h. 60■

12rt)id.
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31
*
i

menanggung ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pa
sal 20 ayat 1 nya, yaitu: "barang siapa merusak dan atau 
mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggungjawab dengan 
kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang 
telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 
seh?t", Sistem pertanggungjawaban ganti rugi dalam undang- 
undang ini berbeda sekali dengan sistem yang dianut oleh 
hukum perdata umumnya*."***pertanggungjawaban adalah mu- 
tlak pada pelaku (polluter), tanpa mengindahkan bersalah 
tidaknya si pelaku, ini didasarkan pada azas "strict

1*5liability” yang mengesampingkan aspek ufault", kesalahan * 

Apabila pencemar menyangkal, maka pencemarlah yang harus 
dapat membuktikan bahwa air buangan industri tersebut be- 
lum mencapai batas-batas bahaya sehingga belum merupakan 
pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi korban. Sedang- 
kan pada hukum perdata umumnya, pertanggungjawaban ganti 
rugi timbul setelah adanya kesalahan yang telsh dibuktikan 
di depan persidangan.

Dari ketentuan pasal 1367 ayat 3 BW, dapat ditarik ■ 
kesimpulan bahwa dalam pencemaran yang bertanggung gugat 
atas kerugian adalah majikannya,. yaitu pemilih perusahaan 
(industri) yang menimbulkan pencemaran. Sedangkan dari ke
tentuan pasal 20 (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1982,

Noramy H.T. Siahaan, "Undang-undang lingkungan 
Hidup", Konmas, 5 Juni 1982, h. IV.
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bahwa pencemar harus mempertanggungjawabkan kerugian ke
pada orang yang dilanggar haknya. Ini berarti bahwa kedua 
pasal tersebut merupakan ketentuan khusus (lex specialis) 
dari perbuatan melawan hukum dalam pencemaran yang dapat 
dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang 
dirur.tuskan pasal 1365 BW yang merupakan ketentuan umum 
(lex generalis)*
2 ■ Beban Pernbuktian Perdasarkan Pasal 165 HIR

iPernbuktian adalah alat untuk menya~akan atau meng- 

uatkan sesuatu atau untuk membantah haknya orang lain, 
Sedangkan masalah benar tidaknya pernbuktian adalah wewe- 
nang hakim untuk menyelidikinya. Di sini tugas dari para 
pihak yang berpekara ialah memberikan bahan-bahan bukti 
yang diperlukan oleh hakim, Dalam hukum acara perdata ma
salah siapa yang harus memikul beban pernbuktian diatur da
lam pasal 163 HIR, yang menyatakan: "...atau untuk memban
tah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan ada
nya hak itu atau adanya kejadian itu,f* Dalam upaya beraca- 
ra di pengadilan, penggugat selalu dibayangi ketakutan 
akan beban pernbuktian yang jatuh padanya, karena penggu
gat yang mengajukan kejadian-kejadian guna memperkuat/fae- 
nuntut haknya* Sehingga dalam kasus-kasus tertentu menim
bulkan rasa keengganan untuk berpekara di pengadilan, Se
perti halnya dalam kasus pencemaran ini, Ada beberapa fak- 
tor penyebab pihak korban pencemaran enggan berpekara di 
depan pengadilan, di mana mereka lebih suka mengambil jalan
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damai meskipun penyelesaiannya Kurang memuaskan bagi mere- 
ka. Faktor-faktor yang mempenga t*uhi adalah: (a) keterba- 
tasan pengetahuan mereka (korb̂ tf biasanya orang awam) da
lam hal mempersiapkan bahan-bah^n bukti; (b) keterbatasan 
biaya guna menyewa ahli-ahli at<m peralatan untuk memper
siapkan barang-barang bukti; ('j) kerugian korban sudah se- 
demikian parah dan berlangsung t^rus sedan^kan proses pe- 
meriksaan perkara tidak bisa dipastikan kapan selesainya.

Dalam ketentuan pasal 1 6 ‘) H3R, masalah beban pera- 
buktian tidak harus menjadi bebnn penggugat. Hendaknya ti- 
dak selalu satu pihak saja yang di^ajibkan mcmberi bukti* 
melainkan menurut keadaan yang konkrit pembuktian terha
dap sesuatu hal itu hendaknya dtwajibkan kepada pihak yang 
"het minst bezwaard" (paling sedikit diberatkan)^# Oleh 
karena dalam pencemaran yang kondisinya sedikit dirugikan 
(sedikit diberatkan)adalah terp/igat, maka tergugatlah yang 
layak memikul beban pembuktian, Dalam proses berpekara pi
hak penggugat (korban pencemarnri) cukup mengemukakan ke- 
nyataan-kenyataan tentang adany-t kerugian karena rusaknya 
tanaman padi dan tidak dapat d 11aksanakannya musim tanam 
berikutnya akibat pengotoran ifM.gasi dan pengendapan lim- . 
bah industri yang berasal dari m tr buangan perusahaan ter- 
gugat (pencemar),, yang sebelumny-'t tidak pernah terjadi.

•̂̂ Supomo, Hukum Acara r<wdata Peneadilan Negerl. 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, h. 72,
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Di sini apabila tergugat membantah adanya kejadian pen
cemaran sep«pti isi yang tertuang dalam surat gugatan, ma- 
tergugatlah yang harus membuktikan (memikul beban pembuk- 
tian) bahwa zat-zat limbahan industri belum mencapai batas- 
batas bahaya sehingga tidak mampu menimbulkan pencemaran.

Prinsip pencemar membuktikan (de vervuiler bewijst) 
atau disebut juga pembalikan beban pernbuktian (omkering 
der bev/ijstlast), adalah merupakan prinsip yang dianut da- 
lan Undang-undang nomor 4 tahun 1982. Hal ini sesuai dengan 
Keppres nomor 18 tahun 1978 tanggal 1 Juli 1978, di mana 
Indonesia telah meratifikasi Civil Liability Convention 
(CLC) 1969 yang menganut azas "tanggung gugat secara lang- 
sung dan seketika" (strict liability). Dalam Undang-undang 

nomor 4 tahun 1982 prinsip ini tertuang dalam pasal 21 nya. 
Dalam Article III CLC 1969 dinyatakan:

1. Except as provided in paragraphs 2 and 3 of Article, 
the owner of a ship at the time of an incident consists 
of a series of occurrences, at the time of the first 
such occurrence, shall be liable for any pollution 
damage caused by oil which has escaped or been discharged 
from the ship as a result of the incident. (Kecuali se
perti ditentukan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, pada 
saat terjadinya kecelakaan, atau bila kecelakaannya ter- 
diri atas suatu rangkaian kejadian, pada saat kejadian 
yang pertama, pemilik kapal akan bertanggung jawab atas 
setiap kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran ka
rena minyak yang keluar atau dimuntahkan dari kapal 
sebagai akibat kecelakaan)* Kemudian dijelaskan lebih 
lanjut: ... si pemilik kapal dapat membuktikan bahwa 
tanggung jawab iangsung dan seketika tersebut tidak 
menimpa dirinya. Demikianlah, kewajiban untuk membuk
tikan justru terbalik diletak-san kepada pihak yang 
harus memtayar ganti rugi,.. 0 *

15Munadjat Danu3aputro, Hukum Lingkungan. Buku V, 
Jilid I, Binacipta, Bandung, 1982, h. 76,
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Istilah strict liability dalam prinsip tanggung gugat . 
pencemar yang diterjemahkan sebagai tanggung jawab.•., 
sebetulnya tidak tepat. Seharusnya diartikan sebagai tang
gung gugat... Sedangkan tanggung jawab itu sendiri ter;je- 
mahan dari responsibility. Di samping itu bertanggung ja- 
wab belum tentu bertanggung gugat, sedangkan tanggung gu
gat meyangkut Lingsung terhadap ganti rugi.

rrinsip pencemar raembuktikan tentunya tidak saja 
harua diterapkan pada kasus pencemaran laut saja, tetapi 
juga pada kasus pencemaran lain yang terjadi di daratan 
yang justru banyak terjadi, Seperti dikatakan oleh Munadjjat 
Danusaputro, yaitu:

... maka dalam masalah-masalah pencemaran lain, Indo
nesia juga harus secara konsekuen menerapkan asas yang 
sama. Dan apabila Indonesia sudah menerapkan asaa tang
gung jawab secara langsung dan seketika (strict liability 
principle) tersebut terhadap masalah-masalah pencemaran 
lingkungan maka Indonesia akan harus menerapkan juga 
terhadap masalah-masalah lingkungan lainlo.

Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 sendiri semua pasal- 
nyn diberlakukan bagi seraua lingkungan dan pencemarannya» 

Pasal 163 HIR dalam penerapan asas pencemar membuk
tikan atau pembalikan beban pembuktian dalam kasus pence
maran sangatlah raenopang prinsip yang memang dianut oleh 
Hukum lingkungan yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 1982.
3 ,  Tata Cara Gugatan Ganti Rugi

Tiap-tiap proses perdata di muka Pengadilan Negeri

16Ibid.. h. 77.
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mulai dengan diajukannya surat gugat oleh penggugat ata'u 
kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hu- 
kumnya tergugat bertempat tinggal (pasal. 118 HIR)* Menge
nai kekuasan Pengadilan Negeri yang mana yang berhak ine- 
meriksa (kompetensi relatif) gugat yang diajukan, penggu
gat bisa memilih salah satu tempat ’Linggal tergugat ber- 
ada apabila tergugatnya lebih dari pada satu (pasal 118 
ayat 2 HIR), atau kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana 
barang itu berada bila mengenai barang tidak bergerak 
(pasal 118 ayat 3 HIR), Karena di sini menyangkut masalah 
pencemaran -vtas sawah, maka gugatan dapat diajukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri di daerah kekuasaan di mana barang 
(sawah) tersebut berada, Supaya gugatan ganti rugi dalam 
perbuatan hukum ini berhasil dengan baik, harus ada hu
bungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan 
kerugian yang ditimbulkan,

Cara-cara mengajukan gugatan ganti rugi kepada 
Pengadilan Negeri, yaitu; (l) gugatan harus ditulis dan 
ditanda tangani oleh penggugat dan tidak perlu memakai 
meterai lagi berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1964-, 
permohonan gugatan ini kemudia.n ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri di daerah kekuasaan di mana sawah ter
sebut berada; (2) dalam permohonan tersebut dicantumkan 
nama-nama penggugat dan tergugat, domisili penggugat dan 
tergugat; (3) bila penggugat buta huruf* gugatan dapat 
diajukan kepad^ Ketua Pengadilan Negeri secara lisan (pa
sal 120 HIR); (4) permohonan gugatan ganti rugi harus
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menraat: (a) posita/fundamentum petendi, yaitu dasar-dasar 
atau peristiwa-peristiwa yang dijadikan alasan untuk me- 
ngajukan gugatan terutama hal-hal yang ada kaitannya me- 
nurut hukum, dalam pencemaran ini yang menjadi posita ada
lah pembuangan air buangan industri dari pabrik milik ter
gugat ke sungai yang digur.akan untuk mengairi sawah peng
gugat dan pembuangan air buangan industri ada yang raeluap 
yang kemudian mengendap ke sawah-sawah yang mengakibatkan 
kerugian pada penggugat karena rusak atau matinya tanaman 
di sawah dan tidak dapatnya melakukan musim tanam berikut- 
nya karena sawah masih tertutup oleh endapvn, serta adanya 
zat-zat yang bisa meracuni tanaman, (b) petitum, yaitu hal- 
hal yang dituntut yang didasarkan pada posita tersebut, 
yaitu pembayaran ganti rugi segera (pasal 21 Undang-undang 
nomor 4 tahun 1982), pemulihan kondisi lingkungan sawah 

yang sehat sesuai dengan peruntukkannya, pemberhentian 
kegiatan produksi pabrik sementara sampai ada jaminan tidak 
akan ada lagi pencemaran, menyatakan bahwa putusan ini da
pat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) 
meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, dan menghukum 
tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam per- 
kara ini.

Apabila alasan hukum yang dikemukakan penggugat 
tiiak mencukupi atau bila dasar tuntutannya salah, hal ini 
tidak dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi atas perbuatan 
melawan hukum yang diajukan ditolak. Sebab hal ini sesuai
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dengan pasal 178 HXR, yang mana menyebutkan: "hakim kare-
i

na jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala 
alasan hukum.,.". Dalam menyusun gugatannya, penggugat da
pat diberikan pertolongan oleh Ketua Pengadilan Negeri, 
sehingga gugatannya dapat memberikan gambaran yang jelas 
tentang kejadian material yang menjadi dasar tuntutan gan
ti rugi pengfiu^at (pasal 119 KIR).
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BAB V
KESE4PULAN DAN SARAN

1, Kesimpulan
Dari apa yang telah diuraikan, dapat diambil bebe- 

rapa kesimpu.lan,
a. Dalam meningkatkan usaha untuk raencapai kesejah- 

teraan rakyat Indonesia seutuhnya, pemerintah beserta rak
yat melaksanakan pembangunan disegala bidang baik yang 
berupa proyel.-proyek fisik maupun nonfisik, Antara lain 
dengan menggalakan pembangunan di sektor industri,

b. Peningkatan pembangunan c.i sektor industri de
ngan jalan mendirikan pabrik-pabrik, di samping hasil po- 
sitifnya ternyata mempunyai dampak negatif yaitu pencema
ran lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam yang 
justru banyak dirasakan para petani ataupun buruh tani.
Karena lokasi industri seringkali berada di areal pertanian,

c. Pencsmar dapat digugat berdasarkan pasal 1365 BW 
yuncto pasal 1367 ayat 3 BW, karena memiliki unsur-unsur 
yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, dan 
berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 1982.

d. Berdasarkan asas "pembalikan beban pembuktian" 
(omkering der bewijslast) maka beban pembuktian menjadi 
tanggung jawab tergugat sebagai pencemar, hal ini sudah se- 
layaknya karena dalam setiap kegiatan produksinya ia harus 
memperhatikan keseimban^an lingkungan hidup sekitarnya,

39
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2* Saran

a. Untuk menghindari adanya pencemaran perlu dibina 
kesadaran ekologis dan dalam usaha pemenuhan kebutuhan 
perorangan yang tidak pokok (sekunder) perlu diperhatikan 
daya dukung dan kemampuan lingkungan.

b. Penempatan lokasi industri harus betul-betul di- 
sesuaikan antara jenis industri dengan koudisi fisik seki- 
tarnya, jadi tidak semata-mata ditekankan pada segi ekono- 
misnys saja, Untuk setiap usaha, pemberi?n izin pendirian 
pabrik baru ataupun yang sudah ada, perlu diharuskan untuk 
membuat pengaman lingkungan antara lain membuat saluran 
sendiri untuk pembuangan limbah industri atau membuat pe- 
nampungan sementara disertai alat penawar sebelum dibuang 
melalui saluran iftnum,

c« Peraturan pelaksanaan Ur.dang-undang nomor 4 ta
hun 1982 agar segera dibuat supaya undang-undang tersebut 
dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

d. Dalam hal tergugat (pencemar) memberikan pem- 
buktian perlu dihadirkan saksi ahli dari instansi yang mem- 
punyai/membidangi masalah tersebut, misalnya Dinas Perta- 
nian atau Balai Laboratorium Kesehatan. Pengadilan-penga- 
dilan harus siap dan tanggap untuk menyelesaikan masalah- 
masalah lingkungan.
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