
	

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Laut adalah bagian terbesar dari permukaan bumi yang memiliki 

keanekaragaman sumber daya alam hayati laut yang berguna demi 

kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Indonesia merupakan negara 

maritim terbesar di dunia karena memiliki 17.499 pulau-pulau kecil dan besar 

dengan luas lautan lebih besar dari pada luas daratan.1  Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan 

laut yang cukup tinggi dan dengan adanya garis perpaduan antara kehidupan 

laut dan daratan akan memuat ekosistem yang kaya kehidupan. 

 Perairan laut di Indonesia dinilai memiliki tingkat paling tinggi akan 

sumber daya ikan yang hidup sehingga menciptakan ruang kerja bagi para 

masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sebagai nelayan. Nelayan adalah 

suatu kelompok masyarakat yang untuk bertahan hidup, sehari-harinya 

mereka bergantung pada hasil laut dengan cara melakukan penangkapan ikan 

atau biota laut lainnya. Pemanfaatan sumber daya laut bertujuan untuk 

mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna 

memenuhi kebutuhan hidup akan pangan, mineral maupun bahan mentah 

																																																								
1 Elviana Roza, “Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa”, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-
indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa, diakses pada tanggal 27 September 2019 
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maka dari itu masyarakat wajib melestarikan keutuhan fungsi lingkungan laut 

di Indonesia.2  

 Indonesia merupakan negara hukum dimana Konstitusi sebagai hukum 

tertinggi di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan 

sebagai jaminan atas hak-hak warga negara melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945  (“UUD 1945”) telah mengamanatkan bahwa bumi, air 

dan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya masih 

banyak badan usaha-badan usaha di Indonesia, khususnya usaha 

pertambangan yang justru mengeksploitasi sumber daya alam secara 

berlebihan dan dikuasai pemanfaatannya untuk kepentingan diri sendiri.3 

 Badan usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang kegiatannya 

sering menimbulkan perubahan pada alam lingkungan. Pengertian 

pertambangan sendiri merupakan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang.4 Kegiatan pertambangan dapat memacu kemakmuran 

ekonomi negara, namun disisi lain sangat berpotensi untuk merusak 

																																																								
2 M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya 

Secara Regional, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 7-8 
3 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat, (Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2015), hlm. 5 

4 Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 
2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Ps. 1 angka (1)  
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lingkungan yang proses pemulihannya cukup memakan waktu yang lama, 

seperti merusak permukaan bumi, pencemaran hutan, pencemaran udara, 

pencemaran air sungai dan pencemaran laut.5  

 Pencemaran laut dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

(“PP 19/1999”) didefinisikan sebagai berikut:6 

“Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut 
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 
tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan 
baku mutu dan/atau fungsinya.” 

 
Badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan di daerah pesisir pantai 

seharusnya dapat melakukan eksploitasi dengan sekaligus memperhatikan 

dampak dari lingkungan hidup, khususnya menghindari pembuangan limbah 

tambang ke laut dan memperhatikan pemberhentian kapal perusahaan 

pertambangan untuk mengangkut supaya tidak merusak dan/atau mencemari 

lingkungan laut tersebut. Akibat dari pencemaran limbah tambang dapat 

membahayakan ekosistem laut, mempengaruhi stabilitas dan produktivitas 

sumber daya alam hayati laut yang mengancam kelangsungan kehidupan 

biota laut karena kualitas air laut tidak sesuai dengan baku mutu air laut, dan 

mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia di sekitarnya.7 

Pengaruh dari pencemaran laut dapat langsung dirasakan terutama oleh para 

																																																								
5 Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi, “Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan 

Pertambangan Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur”, Riset Geologi dan Pertambangan, 
Vol. 20, No. 1 (2010), hlm. 11-12  

6 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, 
PP No. 19 Tahun 1999, LN No. 32 Tahun 1999, TLN No. 3816, Ps. 1 angka (2)  

7 M. Daud Silalahi, Opcit, hlm. 17-18  
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nelayan yang hidup di sepanjang wilayah pesisir laut tersebut dikarenakan air 

laut merupakan lahan nafkah bagi para nelayan. Dengan hilangnya atau 

terancamnya mata pencaharian para nelayan dapat menimbulkan suatu 

sengketa lingkungan hidup karena kerugian-kerugian yang dialami. 

 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (“UUPPLH”) 

mengartikan sengketa lingkungan hidup sebagai perselisihan antar dua pihak 

atau lebih yang timbul karena suatu aktivitas yang berpotensi dan/atau telah 

berdampak pada lingkungan hidup.8 Penegakan sengketa lingkungan hidup 

dapat diselesaikan melalui jalur hukum administrasi, pidana ataupun perdata.  

 Secara hukum perdata sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh 

dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPerdata”) yang berbunyi: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum 

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan 

kerugian tersebut”.9 Pasal 1365 merupakan pengaturan yang bersifat umum 

(lex generali) perihal pertanggungjawaban pengantian kerugian akibat suatu 

perbuatan yang melawan hukum oleh perorangan atau badan usaha. 

Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata diatur dari Pasal 

1365 sampai dengan Pasal 1380. 

																																																								
8 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 

32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka (25)  
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh 

Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Ps. 1365 
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 Istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut 

sebagai onrechtmatigedaad atau dalam bahasa Inggris disebut tort yang 

artinya “salah” (kesalahan yang bukan berasal dari suatu perjanjian). Rosa 

Agustina berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdata merupakan pasal 

keranjang sampah karena perumusan norma dalam Pasal 1365  KUHPerdata 

lebih merupakan struktur daripada substansi sehingga dapat digunakan untuk 

berbagai macam peristiwa dan pasal ini merupakan stimulans untuk 

terjadinya penemuan hukum (rechtvinding) secara terus menerus.10 Majelis 

Hakim dalam memutus suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:11 

1. Adanya suatu perbuatan. 

2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. 

3. Adanya kesalahan dari pihak tergugat. 

4. Adanya kerugian bagi pihak penggugat. 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Unsur-unsur di atas merupakan suatu batasan agar suatu peristiwa dapat 

dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum atau bukan. Meskipun 

adanya batasan tersebut, Perbuatan Melawan Hukum tetap masih memiliki 

wilayah pengaturan yang sangat luas dan fleksibel. 

 Pencemaran laut yang dilakukan oleh suatu badan usaha pertambangan 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan ekosistem laut dapat 

																																																								
10 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 1  
11 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.  10 
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dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan tiga 

macam sanksi, yaitu membayar ganti rugi, melakukan tindakan hukum seperti 

pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan pembayaran uang paksa. Badan 

usaha pertambangan memiliki tanggung jawab untuk  mengganti kerugian 

akibat kegiatannya yang mencemar lingkungan laut dan pembuktian atas 

perbuatannya dapat berupa liability based on faults yaitu konsep pembuktian 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya hubungan kausal antara 

kesalahan dan kerugian maupun berupa strict liability (tanggung jawab 

mutlak) sebagaimana diatur dalam pasal 88 UUPPLH yang berbunyi:12  

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, 
dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup 
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu 
pembuktian unsur kesalahan.”  
 

Pasal 88 UUPPLH merupakan pengaturan yang bersifat khusus (lex specialis) 

dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.13  

 Pada pertengahan tahun 2008 terjadi kasus pencemaran laut di pesisir 

pantai Senggarang, Kota Tanjung Pinang dampak dari pada kegiatan 

pertambangan Bauskit dan pembangunan Pelabuhan Bebas oleh PT Cahaya 

Bintan Abadi, PT S&B Investama dan PT Perjuangan. Akibat pencemaran 

laut yang terjadi menimbulkan kerugian bagi para Nelayan Pesisir yang mana 

mata pencaharian mereka merupakan nelayan tangkap dan nelayan sondong 

																																																								
12  Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 

32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 88 
13 Cut Era Fitriyeni, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (The 

Environmental Dispute Settlement Through Litigation)”, Kanun, No. 52 (Desember 2010), hlm. 
570-573 
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di perairan Senggarang dan sekitarnya, sehingga para Nelayan mengajukan 

gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara 

Perdata No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI.14 

 Aswardi (Wakil Kelas I) dan Zaini Dahlan (Wakil Kelas II) merupakan 

Class Representative untuk dan atas nama Nelayan Pesisir di Senggarang dan 

sekitarnya menggugat  PT Cahaya Bintan Abadi (Tergugat I), PT S&B 

Investama (Tergugat II), PT Perjuangan (Tergugat III), Walikota Tanjung 

Pinang Cq. Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjung Pinang (Tergugat IV), 

Walikota Tanjung Pinang Cq. Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung 

Pinang (Tergugat V), dan Walikota Tanjung Pinang Cq. Dinas Perhubungan 

Kota Tanjung Pinang (Tergugat VI)  karena telah melakukan suatu Perbuatan 

Melawan Hukum.  

 Tergugat I dan Tergugat III melakukan kegiatan penambangan Batu 

Bauskit di Kampung Bebek, Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang 

dan Tergugat II membangun Pelabuhan Bebas dengan menimbun tanah 

merah ke arah laut yang berlokasi di Perairan Pulau Los, Kelurahan 

Senggarang, Kota Tanjung Pinang. Pembangunan Pelabuhan Bebas yang 

dilakukan oleh Tergugat II dengan penimbunan tanah merah ke arah laut 

menyebabkan air laut di sekitar pantai menjadi keruh. Lebih lanjut, Tergugat 

II memberikan izin kepada Tergugat I untuk melakukan bongkar muat Batu 

Bauskit di Pelabuhannya yang menyebabkan ikan-ikan mati, lari, menjadi 

																																																								
14 PEN. Perkara Perdata No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI telah diputus pada tanggal 6 Mei 

2010 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). 
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stres dan tidak dapat melakukan kembang biak atau bertelur  akibat dari kapal 

tongkang milik Tergugat I yang terus berlalu-lalang untuk mengangkat Batu 

Bauskit sehingga mencemari laut dengan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3) yang antar lain terdiri dari logam berat nikel (Ni), Timah (Pb), 

Aluminium (Al) dan Arsen (As), serta minyak oli dan solar dari kapal 

tersebut.  

 Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan 

Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

dan telah menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat karena 

pemulihan lingkungan laut dapat memakan waktu paling cepat sekitar 5 

(lima) tahun dan selama itu para Penggugat tidak dapat bekerja karena 

lingkungan mata pencaharian mereka telah tercemar. Dengan demikian, para 

Penggugat memohon ganti rugi dalam bentuk materiil dan imaterial kepada 

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III senilai Rp. 100.057.600.000 (seratus 

miliar lima puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah). 

 Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan bermaksud untuk 

memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan dan untuk dikabulkannya 

suatu ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum, hakim harus 

membuktikan adanya kesalahan dari tergugat sehingga menimbulkan 

kerugian yang dialami penggugat. Pertimbangan hakim sangat krusial dalam 

memutus suatu perkara karena suatu putusan patut mengandung keadilan dan 

kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 
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maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya 

menjadi sebuah skripsi yang berjudul: “Perbuatan Melawan Hukum Oleh 

Badan Usaha Pertambangan Dalam Pencemaran Laut (Studi Putusan 

Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

dalam Putusan No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat 

dijatuhkan kepada PT. Cahaya Bintan Abadi, PT. S&B Investama dan 

PT. Perjuangan terhadap pencemaran laut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemenuhan unsur-

unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 

26/PDT.G/2009/PN.TPI berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban 

perdata yang dapat dijatuhkan kepada PT. Cahaya Bintan Abadi, PT. 

S&B Investama dan PT. Perjuangan terhadap pencemaran laut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan khususnya bagi perkembangan ilmu 

hukum dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Lingkungan yang 

membahas tentang pencemaran lingkungan laut oleh suatu badan usaha. 

Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan teori-

teori yang diperoleh, serta dapat memberikan tambahan informasi atau 

acuan bagi peneliti lainnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

pada seluruh masyarakat secara perorangan atau badan usaha yang 

berperkara atas dasar perbuatan melawan hukum khususnya dalam hal 

pencemaran lingkungan laut. Bagi pengadilan, diharapkan dapat dijadikan 

pedoman dalam memutus suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam 

pencemaran lingkungan laut. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini dikelompokkan 

menjadi beberapa sub-bab dengan penataan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diambil, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian sebagai pandangan pemikiran dari 

penelitian dengan mengikutsertakan studi literatur, dan juga 

berisikan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam 

penelitian.  

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir 

ini. 

 BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis 

terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya yaitu menganalisis kesesuaian pemenuhan 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 
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26/PDT.G/2009/PN.TPI berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban 

perdata yang dapat dijatuhkan kepada PT. Cahaya Bintan 

Abadi, PT. S&B Investama dan PT. Perjuangan terhadap 

pencemaran laut. 

 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

analisis berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, dan penulis akan menyampaikan saran yang 

relevan dengan permasalahan serta kesimpulan yang 

diajukan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


