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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar 

sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan 

generasi masa depan secara berkelanjutan. 

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan peluang yang lebih jelas untuk 

melakukan penegakan hukum bagi seseorang atau penanggung jawab usaha atau 

kegiatan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk itu perlu 

penegakan supermasi hukum yang tegas, adil dan bermanfaat bagi rakyat dan Bangsa 

Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan  kualitas hidup itu sendiri. 

Kegiatan pembangunan makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang 

menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan 

pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan 

fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung 

jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui 

orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya 

masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan 



meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi 

tumpuan keberlanjutan pembangunan. 

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi 

dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai 

berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Di samping menghasilkan produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain 

dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam 

media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan kesehatan dan kelangsungan 

hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas 

hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh 

pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah berbahaya dan 

beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang 

aman dengan resiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, 

bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya perlu dikelola dengan baik. 

Pengelolaan limbah industri modern yang baik pada akhirnya akan dapat 

menghilangkan atau setidaknya meminimalisir resiko (risk) dampak besar dari 

pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. 

Perkembangan pembangunan menuntut pertumbuhan secara ekuivalen dengan 

perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya, diantaranya hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (right to a decent environment). 



Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, mendorong 

munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pembangunan seperti aktivitas industri 

dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip 

pelestarian daya dukung lingkungan, sehingga dampak buruk yang sekiranya muncul 

dapat diperkirakan, diantisipasi, dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. 

Namun yang terjadi kadangkala terdapat kecenderungan dimana penanggung 

jawab usaha / kegiatan mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan 

seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL/UPL dan 

pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL) serta persyaratan lainnya. Cukup banyak 

kasus-kasus yang terjadi dimana UPL tidak dioperasikan dan limbah cair yang 

mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuang begitu saja ke media 

lingkungan. 

Pihak lain, masyarakat yang dirugikan atas tindakan pencemaran lingkungan, 

tidak mampu mengajukan sendiri kompensasi, baik kompensasi berupa ganti rugi 

maupun tindakan perbaikan/pemulihan lingkungan, karena alasan ketidaktahuan 

peraturan perundangan yang akan dijadikan pijakan penuntutan maupun faktor biaya 

yang bagi mereka masih menjadi keragu-raguan karena dibayangi akan resiko kalah 

bila menuntut ke Pengadilan. 

Kompleknya permasalahan lingkungan sebagai bidang relatif baru sangat 

potensial menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan atau persepsi diantara 

para “stakeholders”. Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak 

dari kepentingan masing-masing, maka konflik akan selalu muncul. Di sisi lain 



penegakan hukum mempunyai makna bagaimana bukan harus dilaksanakan, sehingga 

dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, 

kemanfaatan dan keadilan.1 

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan tanpa 

peduli bagaimana pahitnya hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam 

masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan 

peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut artinya peraturan dibuat dengan 

tujuan untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena 

dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga 

adalah keadilan dalam penegakan hukum lingkungan keadilan harus diperhatikan 

namun demikian bukan tidak identik keadilan hukum itu sifatnya umum mengikat 

semua orang dan menyamaratakan bunyi hukum : barang siapa mencemari 

lingkungan harus dihukum artinya setiap orang yang mencemari lingkungan harus 

dihukum tanpa membeda-bedakan kedudukan atau jabatan pelaku. 

Terjadinya pencemaran air sebagian besar karena tidak adanya atau tidak 

memadainya unit pengolah limbah. Ketidakpatuhan para penanggung jawab kegiatan 

yang disebabkan oleh sikap “eksternalitas negatif” yaitu keengganan menanggung 

biaya pengolah limbah. 

Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik. Pertumbuhan ekonominya cukup 

pesat karena salah satunya didukung oleh berkembangnya industri 

tekstil/batik/printing berskala besar, menengah maupun kecil (home industry). Namun 

                                                 
1  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kedua, Cetakan Pertama,  

(Yogyakarta :  Liberty, 1988), hal. 134-135. 
 



di sisi lain tidak dapat terelakkan meningkatnya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan di Kota Pekalongan. 

Menyikapi hal tersebut melalui gerakan masa mengadakan penekanan dan 

protes kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan perusahaan tekstil penghasil limbah, 

yang merugikan masyarakat sekitar sungai. 

Berdasarkan data dari BAPEDALDA Kota Pekalongan, kasus-kasus 

pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dalam periode setelah berlakunya 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, terdiri dari 3 (tiga) kasus, yaitu : 

1. Kasus Pencemaran Kali Banger, antara masyarakat Kelurahan Degayu, 

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan di satu pihak melawan PT. 

Bintang Putratex, PT. Kesmatex dan CV. Ezritex yang beralamat di Jalan     A. 

Yani Kota Pekalongan di pihak lain, yang terjadi pada tahun 1998. 

2. Kasus Pencemaran limbah cair, antara PT. Berhasiltex Jl. Tirto Raya No. 15 Kota 

Pekalongan di satu pihak melawan masyarakat Jeruksari Kabupaten Pekalongan 

yang terjadi pada tahun 2001. 

3. Kasus Pencemaran Udara/Bau, antara PT. Segara Subur Mina Sejahtera di satu 

pihak melawan masyarakat Pantaisari Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan 

yang terjadi pada tahun 2004. 

Dari 3 (tiga) kasus di atas, dapat diketahui bahwa kesemuanya telah dicoba 

untuk diselesaikan melalui cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya 

dengan cara “mediasi”. 

Cara mediasi dalam penyelesaian sengketa Kali Banger meskipun telah 

diupayakan dan ditempuh, namun oleh karena mengalami kegagalan pada akhirnya 



kasus tersebut diselesaikan melalui cara gugatan perdata di Pengadilan, sebagaimana 

dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 50/Pdt.G/1998/PN. Pkl. Jo. 

putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 539/Pdt/1999/PT.Smg Jo. Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2507 K/Pdt/2000. 

Cara Mediasi untuk penyelesaian sengketa kasus PT. Berhasiltex, meskipun 

telah terjadi kesepakatan bersama dengan masyarakat Jeruksari Kabupaten 

Pekalongan, namun dalam kenyataannya pihak PT. Berhasiltex tidak bersedia 

melaksanakan sebagian butir kesepakatan yang telah disepakati bersama. 

Sedang cara mediasi untuk penyelesaian sengketa antar PT. Segara Subur Mina 

Sejahtera dengan masyarakat Pantaisari Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan, 

sampai sekarang masih dalam proses uji coba yang kedua dan kajian dari pihak 

konsultan yang ditunjuk perusahaan hasilnya pun belum dapat dipastikan bisa 

diterima masyarakat. Sementara di pihak lain masyarakat yang sudah tidak sabar 

menunggu hasil uji coba kedua, selalu berteriak-teriak menuntut agar PT. Segara 

Subur Mina Sejahtera ditutup dan dilarang beroperasi. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tesis ini penulis mengambil judul : 

“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI 

LUAR PENGADILAN DI KOTA PEKALONGAN”. Dengan tesis ini diharapkan 

penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dijadikan alternatif 

penyelesaian konflik/sengketa lingkungan demi terwujudnya Pekalongan sebagai 

Kota Batik yang berwawasan lingkungan. 



 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Mengapa proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara “mediasi” 

di Kota Pekalongan tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan UU No. 23 

Tahun 1997  dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga 

Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar 

Pengadilan ? 

2. Mengapa hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

melalui cara “mediasi” tidak dapat dilaksanakan dan bagaimana solusinya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi  UU No. 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengolahan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 

dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kota Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui kesepakatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

diluar pengadilan antara masyarakat Desa Jeruk Sari Kecamatan Tirto Kabupaten 

Pekalongan dengan PT. Berhasiltek Kota Pekalongan serta antara warga 

masyarakat Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dengan PT. 

Segara Subur Mina Sejahtera Kota Pekalongan. 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk kepentingan akademis, diharapkan dapat dijadkan acuan dalam 

pengembangan penelitian hukum khususnya penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup diluar pengadilan di Kota Pekalongan. 

2. Untuk kepentingan praktis dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dasar 

atau referensi bagi pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup di Kota Pekalongan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan atau norma-norma atau konsep-konsep hukum terutama hukum 

lingkungan yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Sosiologis artinya pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan penyelesaian 

sengketa dengan cara “mediasi” yang merupakan objek yang akan diteliti. 

Metode pendekatan yuridis sosiologis ini menurut Burhan Ashshofa 

merupakan gabungan pendekatan konsep normatif dengan konsep normologik 

yang metodenya disebut sebagai metode doktrinal dan non-doktrinal. Dalam 

konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan 

yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang telah terwujud 

sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (ius 

contitutum) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma 

yang merupakan produk dari seorang hakim (judgements) pada waktu hakim 



memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan 

kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan konsep normologik, 

hukum bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai regularitis yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi 

dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Karena 

setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realitas sosial yang terjadi dalam 

alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan 

atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku disebut sebagai 

penelitian sosial/sosiologis, penelitian empiris atau penelitian yang non-

doktrinal.2 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan 

konsisten. Atas dasar hal-hal tersebut di atas metodologi penelitian hukum 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas.3 

Adapun alasan penulis mempergunakan spesifikasi “deskriptif analitis” 

adalah karena sebagaimana dimaksudkan oleh Rianto Adi, dalam penelitian 

deskriptif tersebut gejala yang sudah diteliti sudah jelas, masalah penelitiannya 

sudah tepat dan mungkin telah dapat dihipotesis.4 

                                                 
2 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 33, 34. 
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (PT. Raja Grafindo Persada), hal. 2. 
4 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : Bahan Kuliah, 2003), hal. 48, 49. 



Populasi adalah seluruh objek atau gejala atau individu yang diteliti. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang berperan dalam penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup di Kota Pekalongan. 

Mengingat banyaknya populasi yang akan diteliti sangat besar jumlah dan 

luas ruang lingkupnya sehingga tidak dimungkinkan untuk diambil seluruhnya, 

maka perlu diambil sampel dari 3 (tiga) kasus penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup yang karena karakteristiknya dapat dianggap mewakili kasus yang ada. 

Kasus yang diangkat adalah (1) Model mediasi cara penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup limbah pabrik “PT. Berhasiltex” melawan warga Desa 

Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, (2) Model mediasi cara 

penyelesaian sengketa Kali Banger antara PT. Bintang Triputratex, PT. Kesmatex 

dan CV. Ezritex melawan masyarakat Kelurahan Dekoro, Kecamatan Pekalongan 

Timur, dan (3) Model mediasi penyelesaian sengketa PT. Segara Subur Mina 

Sejahtera melawan warga masyarakat Pantaisari Panjang Wetan Kota Pekalongan. 

Dalam penelitian ini diambil beberapa responden dari masing-masing kasus 

: 

1. 2 orang perangkat pemerintahan dan tokoh lembaga / organisasi tingkat 

kelurahan, yaitu 1 orang Kepala Kelurahan dan 1 orang Ketua LPM; 

2. 2 orang tokoh masyarakat yaitu 1 orang tokoh agama dan 1 orang tokoh non 

agama; 

3. satu unsur LSM; 1 orang karyawan perusahaan yang mewakili perusahaan 

dalam perundangan; 



4. 2 orang nelayan, 2 orang petani sawah, dan 2 orang petani tambak, yang 

kehidupan sehari-harinya mengandalkan Sungai Bremi sebagai tumpuan 

hidup; 

5. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Kota 

Pekalongan; 

3. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian pada umumnya dibedakan 

antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 

pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau 

data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya 

dinamakan data sekunder.5 

Dalam usaha pengumpulan data untuk keperluan penyusunan tesis ini 

penulis menggunakan cara studi lapangan dan studi pustaka untuk mengumpulkan 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan. Alat yang 

dipakai untuk mengumpulkan data berupa daftar pertanyaan dan wawancara 

yang kemudian dioperasikan dengan teknik-teknik tertentu. 

a. Membuat daftar pertanyaan, sebagai alat bantu yang disusun dan 

disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

b. Wawancara, sebagai cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan 

metode wawancara terbuka yang ditujukan kepada setiap responden 
                                                 
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Op. cit, hal. 12. 



dengan cara bebas terpimpin, yaitu responden bebas menjawab setiap 

pertanyaan yang sudah disiapkan dan disesuaikan dengan daftar 

pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara “mediasi”.  

 

2. Data Sekunder 

Diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari : 

a. Bahan-bahan hukum primer 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

5) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia 

Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan. 

6) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pencemaran Air. 

b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta 

memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder antara 

lain : 



1) Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan 

Indonesia. 

2) Pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. 

3) Instrumen hukum lingkungan di Indonesia. 

4) Seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup. 

5) Lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca orde baru. 

6) Hukum Tata Lingkungan. 

7) Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. 

8) Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. 

9) Pembangunan berwawasan lingkungan. 

10) Pencemaran lingkungan. 

11) Mengenal hukum lingkungan Indonesia. 

12) Hukum lingkungan konserasi hutan dan segi-segi hukum pidana. 

13) Amdal dalam sistem hukum di Indonesia. 

14) Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

15) Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase. 

16) Penegakan hukum lingkungan oleh hakim perdata. 

17) Sumber daya air dan lingkungan hidup di Indonesia. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif. Menguji data dengan konsep hukum, teori, 

doktrin, atau peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul selanjutnya 

dikelompokkan menurut masing-masing variabel : 



a. Kelompok data yang berhubungan dengan peran masyarakat dalam penegakan 

hukum lingkungan, melalui penyelesaian sengketa secara “mediasi”. 

b. Kelompok data yang berhubungan dengan peran perusahaan selaku pihak 

yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan dalam kaitan 

kesadarannya untuk turut serta menyelesaikan sengketa. 

c. Kelompok data yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam hal 

mendorong penegakan hukum lingkungan di daerah khususnya yang terkait 

dengan penyelesaian sengketa lingkungan di antara Pabrik Batik Berhasiltex 

dengan warga Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. 

d. Kelompok data yang berhubungan dengan peran Lembaga Swadaya 

Masyarakat dalam keikutsertaannya menyelesaikan sengketa lingkungan di 

atas. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep-konsep Hukum 

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, Ubi Societs Ibi Ius 

(dimana ada masyarakat di sana ada hukum) keduanya tidak dapat dipisahkan. 

Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak 

ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga 

negara tidak akan bekerja secara efektif.6 

 
 

                                                 
6)6 Muchsin & Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, (Malang : Averroes Press, 2002),  
     hal 18. 



 Masalah efektifitas hukum, berkaitan erat dengan masalah kepatuhan terhadap 
hukum sebagai norma. Berbagai faktor dapat menjadi sebab mengapa warga masyarakat 
mentaati hukum. 

Menurut teori comparative, dari L. Pospisil sebagaimana dikutip oleh 

Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dapat disebabkan karena : a) takut akan 

akibatnya yang berupa suatu penderitaan terhadap apabila norma tersebut 

dilanggar, b) untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat 

lainnya, faktor semacam ini terdapat pada bagian masyarakat yang kurang 

memberikan toleransi pada penyimpangan-penyimpangan, c) untuk memelihara 

hubungan baik dengan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat, d) faktor 

kepentingan, e) oleh karena hukum tadi sesuai atau serasi dengan sistem nilai-

nilai yang dianutnya.7 

Berlakunya hukum dalam masyarakat akan berakibat terjadinya perubahan 

sosial pada masyarakat itu sendiri, sedangkan fungsi hukum bagi kehidupan 

masyarakat  tergantung dari yang akan kita capai itu apa. Dengan kata lain, fungsi 

hukum itu luas, tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan yang 

spesifik yang ingin dicapai. Di antara fungsi-fungsi hukum tersebut yang paling 

menonjol adalah hukum sebagai alat kontrol sosial (“law is a toll of social 

control”), hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai 

keadaan yang kita kehendaki (“law is a tool of social engineering”), dan fungsi 

hukum sebagai alat untuk melakukan integrasi. 

Fungsi hukum sebagai “as a tool of social control” menurut Ronny Hanitijo 

Soemitro8, sebagai pengendalian sosial fungsi hukum ini dapat menetapkan 

                                                 
7  Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : CV. Rajawali, 1980), hal. 177. 
8  Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 1984),      hal. 

134. 



tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan 

hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi 

penyimpangan. 

Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial 

tersebut masih ada 2 (dua) hal yang harus diketahui yaitu : a) pengendalian sosial 

yang dilakukan oleh kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara dan     

b) pengendalian sosial yang dilakukan/dijalankan sendiri “dari bawah” oleh 

masyarakat itu sendiri. Hukumnya bisa terwujud tidak tertulis atau hukum 

kebiasaan. 

Namun untuk sekarang ini menurut Abdurrahman, sebagaimana mengutip 

pendapat Roscoe Pouond, hukum tidak saja dilihat sebagai alat kontrol sosial akan 

tetapi, hukum itu adalah “as a tool of social engineering” atau sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat. Dengan demikian maka hukum akan benar-benar dapat 

berfungsi sebagai sarana kebijakan masalah lingkungan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh konperensi PBB tentang lingkungan hidup manusia dalam 

“Action Plan of the Human Environment”.9 

Satu hal lagi fungsi hukum dalam masyarakat yang juga penting untuk 

dikaitkan dengan masalah tesis ini adalah fungsi hukum sebagai sarana 

pengintegrasi (integrator). 

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya 
adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 
orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang bisa saling bertubrukan 
satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan 
itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu 
dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 

                                                 
9 Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan, (Bandung, 1983), hal. 28, 29. 



Agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai sarana integrasi, 
maka rakyat pun harus tergerak untuk menyerahkan sengketanya kepada 
pengadilan. Tentu saja kita juga bisa melihat hal yang sebaliknya, yaitu manakala 
rakyat tidak atau kurang tergerak untuk memakai jasa pengadilan. Keadaan yang 
demikian ini memberikan isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan 
penyelesaian sengketanya kepada institusi atau badan-badan di luar pengadilan 
resmi itu. Proses yang demikian ini bukannya tidak mungkin terutama bila kita 
mencoba menjelaskannya secara anthropologis, bahwa pengadilan yang resmi itu 
sebetulnya hanyalah salah satu saja dari sekian kemungkinan dalam perjalanan 
eksperimentasi suatu bangsa mengenai penyelesaian sengketa. Di luar yang resmi 
itu masih bisa saja timbul badan-badan yang lain yang bisa menjalankan fungsi 
serupa, tentu saja dalam kadar keresmian yang berbeda.10 
 

Sebagai contoh kultur hukum sebagaimana sedang mewarnai pola 

kehidupan masyarakat Kota Pekalongan, dalam upayanya memperjuangkan 

haknya atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang harus berhadapan 

dengan perusahaan-perusahaan pelaku industri yang telah memperlakukan media 

lingkungan (sungai) sebagai sarana tempat pembuangan limbah. Masyarakat Kota 

Pekalongan benar-benar menyadari bahwa di kota tersebut terdapat lembaga 

penegakan hukum berupa institusi pengadilan, namun dari 3 (tiga) masalah 

lingkungan yang mencuat ke permukaan, 2 (dua) kasus menggunakan sarana 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui “mediasi”. 

Mediasi adalah salah satu model penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 

luar pengadilan, dengan menggunakan jasa pihak ketiga netral yang tidak 

memiliki kewenangan mengambil keputusan dan hanya berfungsi sebagai 

fasilitator untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang sedang saling 

bertubrukan. Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara mediasi 

yang demikian ini, menurut kalkulasi perhitungan biaya (cost) yang harus 

dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa termasuk sangat murah serta sederhana 

                                                 
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, 1982), hal. 168. 



dan tidak memakan waktu yang lama. Namun bagaimana derajat efektifitas dalam 

pemenuhan rasa keadilannya, hal ini masih diperlukan suatu penelitian, dengan 

cara memeriksa variabel-variabel yang sudah barang tentu bersentuhan dan 

berkaitan langsung dengan proses mediasi itu sendiri. Dengan penelitian ini pula 

sekaligus juga akan terjawab tentang sebab-sebab mengapa masyarakat Kota 

Pekalongan tidak/kurang meminati dan tidak menaruh kepercayaan kepada 

lembaga pengadilan guna menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 

2. Sengketa lingkungan hidup  

Sengketa lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 

23 Tahun 1997, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan 

oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup menurut 

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 : 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup 
tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

 
Selain tindakan pencemaran lingkungan hidup, sebab-sebab lainnya yang 

dapat menyebabkan timbulnya sengketa adalah perusakan lingkungan hidup yang 

diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan 

hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. (Pasal 1 

butir 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997). 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup tersebut, 

Pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 telah menentukan bahwa : 



1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak yang 
bersengketa. 

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 
bersengketa. 
 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 

mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya 

dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (Pasal 31 Undang-Undang No. 23 

Tahun 1997). 

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik 

yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki 

kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa 

lingkungan hidup. (Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997). 

Dalam konsepnya, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan 

dapat ditempuh beberapa cara, yaitu : negosiasi, mediasi dan arbitrase.  Negosiasi 

adalah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama 

maupun yang berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Mediasi adalah proses 

penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral selaku 

mediator tanpa mempunyai kewenangan memutus, dengan tugas membantu para 



pihak melalui perundingan-perundingan untuk mencari penyelesaian berdasar 

kesepakatan guna mengakhiri sengketa.   

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam kepenulisan tesis ini penyusunannya akan dirangkaikan dalam 5 (lima) 

bab, yang terdiri dari : 

Bab Kesatu, sebagai bab pendahuluan didalamnya menguraikan tentang : Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, 

Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua, akan dibahas mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

didalamnya akan menguraikan mengenai : Sub Bab Ekologi, Ekosistem, Sub Bab 

Hukum Lingkungan, Sub Bab Deklarasi Stockholm dan Perkembangan Global, dan 

Sub Bab Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. 

Bab Ketiga, dibahas mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup yang 

meliputi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan serta akan dibahas pula 

mengenai negosiasi, mediasi dan perkembangannya di beberapa negara. 

Bab Keempat, menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dimana 

dalam bab keempat ini akan dapat diketahui hambatan dan kendala tekhnis penegakan 

hukum lingkungan melalui cara mediasi. Selain itu dalam bab ini akan diketahui pula 

kesadaran masyarakat akan pentingnya dan ketergantungannya terhadap lingkungan,  

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. 
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