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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami 

yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada 

umumnya.1  Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya 

alam. Sumber daya alam di Indonesia yang tidak dapat diperbaharui, yaitu 

berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, 

batu bara, emas dan perak. Sedangkan, yang dapat diperbaharui, yaitu 

sinar matahari, tanah, tumbuhan dan lainnya. Sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika 

dibandingkan dengan yang dapat diperbaharui.2 

Perolehan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui salah 

satunya adalah dengan melakukan pertambangan. Dalam Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu 

bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kamus besar bahasa Indonesia 

                                                
1 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2004), hal. 2 
2 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 18 
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terdapat arti menambang, yaitu menggali (mengambil) barang tambang 

dari dalam tanah.  

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan, wajib 

memperhatikan kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam dan 

pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pertambangan yang 

dilakukan di daerah pesisir pantai dapat menyebabkan pencemaran air laut.  

Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi 

akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak 

langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk 

muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya 

sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap 

kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk 

perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari 

pada kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan 

rekreasi.3 

Pencemaran laut di Indonesia dapat terbukti oleh aktivitas 

pertambangan bauksit, yaitu pada tahun 2011 terdapat lonjakan 

pertumbuhan jumlah produksi mencapai 1000 persen dengan produksi 

24,7 juta ton dari 2,2 juta ton pada tahun 2010.4 Semakin banyak aktivitas 

pertambangan bauksit, semakin tinggi juga pencemaran laut. 

Beberapa kasus mengenai pertambangan yang mengakibatkan 

pencemaran lingkungan, yaitu kasus pencemaran limbah industri pengolah 
                                                
3 Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, (Bandung: Binacipta, 1978), hal 179 
4 “Produksi Bauksit di Indonesia”, diakses dari https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/volume-
produksi-bauksit-di-indonesia-1477895972, pada tanggal 18 Juni 2019 
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karet PT. Bumi Nusa Makmur. Akibat dari pembuangan limbah, sumur-

sumur warga ikut tercemar yang menyebabkan tidak dapat digunakan lagi 

dan area persawahan yang berada di sekitar lokasi pabrik karet juga 

tercemar limbah. Selain itu, kasus pencemaran lingkungan hidup terjadi 

juga di Sungai Cipeusing. Pencemaran terjadi akibat pembuangan air 

limbah industri PT. Ateja Tritunggal I yang membuang limbah B3 yang 

dibuang langsung ke sungai. Lalu, sumber air bersih warga kering akibat 

tersedot oleh sumur milik pabrik-pabrik sekitar permukiman warga.  

Pertambangan bauksit yang menyebabkan pencemaran laut 

merugikan masyarakat sekitar, yaitu ikan-ikan di zona laut bisa tercemar 

dan jika kadar melampaui laut, maka ikan-ikan akan mati. Hal ini 

berdampak langsung pada penghasilan nelayan sekitar. Nelayan yang 

biasa mencari nafkah melewati hasil-hasil laut akan kehilangan tempat 

untuk mencari ikan karena ekosistem yang rusak. Kerugian akibat 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan digugat melalui penegakan 

hukum perdata karena instrumen perdata mengutamakan ganti rugi yang 

diderita oleh korban. 

Para pelaku perusak lingkungan harus bertanggung jawab atas 

perbuatan mereka yang merusak dan menimbulkan kerugian bagi orang-

orang yang dirugikan karenanya. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup, bahwa, 

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 
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dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian 

pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi 

dan/atau melakukan tindakan tertentu.” 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tempat dan mekanisme 

dalam lingkup perdata, yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dan melalui pengadilan bagi penggugat yang merasa dirugikan 

atas perlakuan tergugat yang merugikan, dengan cara meminta ganti 

kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. 

Dalam prosedur pengajuan gugatan perdata melalui jalur 

pengadilan terdapat jenis gugatan yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang telah 

dirusak atau dicemar yang disebut dengan class action, diubah menjadi 

Gugatan Perwakilan Kelompok. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2002 merumuskan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 

yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai suatu prosedur pengajuan 

gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok 

mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili 

sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta 

atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota 

kelompoknya.  

Sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Kelompok, belum ada peraturan prosedur untuk gugatan class 

action. Prosedur gugatan class action hanya diakui dalam 3 buah Undang-
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Undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan. 

Kekosongan dalam prosedur gugatan class action mengakibatkan praktisi 

hukum, penegak hukum dan hakim tidak memliki persepsi yang sama 

tentang aspek teknis dari penerapan prosedur class action,5 yang berujung 

banyaknya gugatan class action yang ditolak. 

Setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Perwakilan Kelompok, kasus kerusakan lingkungan dalam 

pencemaran air laut di Indonesia yang berhasil menggunakan gugatan 

class action salah satunya adalah para nelayan melawan PT. Cahaya 

Bintan Utama dengan Para Tergugat lainnya karena melakukan kegiatan 

pertambangan bauksit yang menyebabkan kerugian bagi nelayan di 

Tanjung Pinang. 

Kasus pencemaran air laut yang dilakukan oleh Para Tergugat, 

yaitu terdiri dari PT. Cahaya (Tergugat I), PT. S & B Investama (Tergugat 

II), PT. Perjuangan (Tergugat III), Walikota Tanjung Pinang Cq. Dinas 

Sumber Daya (Tergugat IV), Walikota Tanjung Pinang Cq. Badan 

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

Perhubungan (Tergugat VI) merupakan salah satu contoh yang 

mengakibatkan kerugian bagi nelayan (Wali Kelas 1 dan Wali Kelas II, 

disebut sebagai Penggugat yang mewakili 200 orang nelayan pesisir) dan 

lingkungan.  
                                                
5 “MA Terbitkan PERMA Class Action”, diakses dari 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5521/ma-terbitkan-perma-iclass-actioni-/, pada 
tanggal 17 Juni 2019 
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Pertengahan tahun 2008 Tergugat I, II dan III membangun 

pelabuhan dan melakukan kegiatan pertambangan bauksit di Kampung 

Bebek, Perairan Pulau Los, Kota Tanjung Pinang. Tergugat II melakukan 

pengangkutan bauksit yang diproduksi oleh Tergugat I, menyebabkan 

lumpur bauksit hanyut dalam hujan dan erosi tanah ke arah laut, hal ini 

membuat laut tercemar dan berubah warna menjadi cokelat kemerah-

merahan. Lalu, kegiatan lalu lalang kapal Tergugat 1 di tempat Tergugat II 

dan karena limbah lumpur bauksit, minyak oli dan solar dari kapal 

mengakibatkan ikan lari dan stres tidak dapat berkembang biak/bertelur.  

Tergugat IV, V dan VI sebagai instansi yang berkewajiban dalam 

melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolahan dan pemantauan 

lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin, tidak melaksanakan 

tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan.  

Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah 

mengakibatkan air laut menjadi tercemar dan tidak dapat lagi 

dipergunakan sebagaimana peruntukannya, merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku 

Mutu Air Laut. 
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Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para 

Tergugat, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat 

yang mata pencaharian nelayan baik secara materiil maupun immateriil 

sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Setiap penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.  

Selain menyatakan PT. Cahaya Bintan telah terbukti melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum, pengadilan juga menyatakan bahwa Para 

Penggugat telah benar dalam mengajukan dan mengikuti prosedur gugatan 

class action, lalu memerintahkan para penggugat dan para tergugat untuk 

membentuk Komisi Pembayaran Ganti Rugi yang anggotanya 9 orang, 

yaitu terdiri dari 3 orang wakil dari masing-masing wakil kelas (para 

penggugat), 1 orang wakil dari Tergugat I, 1 orang wakil dari Tergugat II, 

1 orang wakil dari Tergugat III, 1 orang wakil dari Tergugat IV, 1 orang 

wakil dari Tergugat V dan 1 orang wakil dari Tergugat VI. 

Penegakan hukum perdata akibat pertambangan bauksit menarik 

bagi penulis untuk menganalisa sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup karena 

penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme perdata dilakukan oleh 

korban-korban pencemaran laut yang mengalami kerugian dan 

menginginkan pertanggung jawaban dengan bentuk ganti rugi. Gugatan 

class action selain terdapat beberapa keberhasilan dalam kasus, namun 

tidak semua berjalan lancar sesuai dengan keinginan tergugat, seperti tidak 
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terpenuhinya persyaratan sesuai dengan prosedur gugatan class action. Hal 

ini dikarenakan adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap tata cara 

pengajuan gugatan class action. Kasus Aswardi dan PT. Bintan Abadi 

merupakan salah satu putusan yang mengikuti prosedur gugatan class 

action dengan baik dan benar, yang membantu penulis dalam menganalisa 

mengenai gugatan class action. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di 

atas, maka perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk dijadikan skripsi yang 

berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP 

PENCEMARAN LAUT AKIBAT PERTAMBANGAN MELALUI 

UPAYA HUKUM CLASS ACTION (STUDI KASUS NO. 

26/PDT.G/2009/PN.TPI)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, ada beberapa hal yang dijadikan 

fokus dalam pembahasan, pertanyaan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum perdata terhadap pencemaran 

lingkungan akibat dari pertambangan bauksit menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup? 

2. Bagaimana implementasi penggunaan gugatan Class Action dalam 

putusan kasus No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka perlu diketahui tujuan 

penelitian ini adalah: 
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a. Untuk menjelaskan bagaimana penegakkan hukum dalam lingkup 

perdata mengenai pencemaran lingkungan menurut Undang-

Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 

b. Untuk mengetahui implementasi penggunaan gugatan Class Action 

dalam suatu putusan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah: 

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang Penegakan 

Hukum Perdata dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan informasi kepada peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian berkaitan dengan pembahasan ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah merupakan 

garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab 

per bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, akan dipaparkan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan 

yang mendasari penelitian ini. 
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BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian mengenai 

pengaturan pertambangan bauksit, pencemaran lingkungan 

dan pencemaran air laut. Selanjutnya dalam landasan 

konseptual diuraikan mengenai hal-hal terkait dengan 

Pertambangan, Pencemaran Lingkungan Hidup, 

Pencemaran Air Laut, Gugatan Class Action agar tidak 

terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam 

penulisan skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, akan dipaparkan tentang jenis penelitian, 

prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum 

yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, dan teknik analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab analisis, penulis akan menguraikan dua hal 

penting yang relevan dengan permasalahan yaitu 

menganalisis penegakan hukum lingkungan hidup melalui 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat 

pertambangan dalam lingkup perdata sesuai dengan 

UUPPLH dan menganalisa prosedur dan syarat dalam 

pengajuan gugatan class action, sesuai dengan putusan 

No.26/PDT.G/2009/PN.TPI. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Isi bab ini adalah kesimpulan dan hasil analisis yang 

dibahas mulai dari Bab 1. Selain itu, penulis juga akan 

memberikan saran yang relevan dengan permasalahan. 
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