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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap tindakan warga 

negaranya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Prinsip negara hukum tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Manusia merupakan makhluk 

sosial di mana manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Manusia hidup dalam suatu masyarakat di mana ada manusia-manusia 

lain yang juga memiliki hak-hak yang sama, sehingga menimbulkan 

kepentingan yang berbeda-beda dari tiap individu. Hidup bersama dalam 

masyarakat menimbulkan interaksi atau hubungan satu sama lain. Mengingat 

banyaknya kepentingan, memungkinkan terjadi konflik antar individu karena 

kepentingannya yang bertentangan, sehingga diperlukan perlindungan 

kepentingan.1 Dalam melaksanakan perlindungan kepentingan ini, dibutuhkan 

suatu pedoman atau patokan yang disebut sebagai norma. 

                                                        
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 

2. 
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Salah satu norma yang bersifat memaksa adalah norma hukum, artinya 

norma tersebut dapat menyebabkan terjadinya atau adanya paksaan.2 Norma 

hukum dibagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma 

hukum yang tidak tertulis merupakan norma hukum yang timbul dan 

berkembang di dalam masyarakat, sedangkan norma hukum tertulis adalah 

seperangkat norma hukum yang dibentuk oleh badan yang berwenang dalam 

membuat peraturan.3 Aparatur pemerintahan merupakan salah satu badan yang 

berwenang dalam membuat hukum yang tertulis. 

Dalam menjalankan roda pemerintahan, semua tindakan pemerintah 

harus didasarkan atas hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya 

kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Walaupun sudah ada pengaturan 

yang jelas tentang pemerintahan, tidak menutup kemungkinan tindakan-

tindakan yang dilakukan badan-badan negara melampaui batas, bertentangan 

dengan kewenangan yang ada padanya, atau tidak sesuai dengan kewajiban 

hukum yang harus dilakukannya,4 sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi 

pihak lain. Dalam hal ini tindakan pemerintah tersebut adalah perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara atau biasa dikenal dengan 

istilah Onrechtmatige Overheidsdaad. 

                                                        
2 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), Hal. 58 
3 Mulyadi, Diktat Asas-Asas Hukum Adat, (Depok: Departemen Pendidikan Senat Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991), hal. 13. 
4 R. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), 

hal. 306. 
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Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365-1380 BW. Dasar 

gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 BW yang 

berbunyi: 

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 

 
Pada mulanya perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban karena terdapat pemisahan perbuatan negara 

dalam hukum publik dan hukum privat, namun semenjak tahun 1901, perbuatan 

pemerintah yang bertentangan dengan suatu hak dianggap merupakan 

perbuatan melawan hukum.5 

Dalam kehidupan nyata, tindakan badan negara yang sewenang-

wenang, melampaui batas dan tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya sering 

kali terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan pemerintah 

yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Protes terhadap kebijakan 

pemerintah yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat ini salah satunya 

ditunjukkan dengan cara melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan aspirasi mereka 

dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan cara demonstratif di muka umum. 

Masyarakat yang melakukan unjuk rasa mengharapkan pemerintah sebagai 

penguasa akan memenuhi tuntutan mereka. 

                                                        
5 M.A Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979), 

hal. 190. 
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Kini terdapat upaya lain yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan 

kepentingan sendiri maupun kepentingan warga negara lainnya (kepentingan 

umum), yang dilanggar negara karena kebijakan yang dibuatnya. Upaya 

tersebut adalah melalui pengadilan, tapi tidak berkaitan dengan Pengadilan Tata 

Usaha Negara melainkan melalui peradilan umum dengan menggunakan 

mekanisme gugatan perdata. Kewenangan hakim perdata sebagai hakim umum 

tentang gugatan ganti rugi ini memang tidak pernah dihapus dengan berlakunya 

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.6  

Di Indonesia mekanisme gugatan perdata di pengadilan mengacu pada 

hukum acara perdata yang diatur di dalam Het Herziene Indonesich Reglement 

(HIR), yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan Reglement 

Buitengewesten (RBg) yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. HIR 

dan RBg kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini karena 

ketentuan hukum acara di dalamnya terkadang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh adanya sekelompok orang yang 

berjumlah besar, yang memiliki kepentingan yang sama dan tuntutan sejenis, 

ingin mengajukan gugatan ke pengadilan secara bersama-sama. Proses yang 

ditempuh untuk beracara di pengadilan akan menjadi tidak sederhana, berbiaya 

besar, memakan waktu lama, sehingga menjadi tidak praktis. 

Kini berkembang jenis-jenis gugatan seperti: 

                                                        
6 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku 

I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal. 50. 
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1. Gugatan  kelompok (Class Action) 

Gugatan Kelompok (Class Action) adalah 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 

kelompok dimaksud.7 

2.  Gugatan organisasi (Legal Standing) 

Gugatan organisasi (Legal Standing) dapat diartikan sebagai hak 

seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di 

pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil 

Proceeding) disederhanakan sebagai hak gugat.8 

3.  Gugatan warga negara atas nama kepentingan umum (Citizen Lawsuit) 

Gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) adalah akses orang perorangan 

warga negara untuk kepentingan publik termasuk kepentingan 

lingkungan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar 

pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya 

atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi, pada dasarnya 

Citizen Lawsuit merupakan suatu hak gugat warga negara yang 

                                                        
7 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok, Perma No. 1 Tahun 2002, Pasal 1 huruf a. 
8 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Daya Widya), hal. 

237 
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dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan 

terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran omisi 

dari negara atau otoritas negara.9 

Dapat dikatakan, dengan pertimbangan adanya sejumlah orang yang 

relatif banyak, pemakaian jenis-jenis gugatan tersebut dipandang tepat dalam 

rangka pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.10 Jika 

setiap orang memiliki permasalahan dan tuntutan yang sama mengajukan 

gugatan sendiri-sendiri, tentu akan memakan biaya yang besar, proses yang 

lama dan tidak efektif, sehingga proses pengajuan gugatan menjadi tidak sesuai 

dengan asas tersebut. 

Di Indonesia Class Action secara materiil baru diatur sejak tahun 1997 

yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 sebagaimana telah 

diubah di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kemudian diikuti oleh Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan pengaturan mengenai 

prosedur gugatannya baru diatur pada tahun 2002 melalui Peraturan Mahkamah 

                                                        
9 Devie Nova Dulla, Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Atas Dasar Perbuatan Melawan 

Hukum Dalam Kasus Antara Orangtua Korban Ujian Nasional Melawan Pemerintah Repblik 
Indonesia, (Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2011), hal. 12. 

10 Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan.” 



 7 

Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.11 UU 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan tidak hanya mengatur gugatan perwakilan kelompok, akan tetapi 

memberi peluang bagi organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya 

masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata.  

Terdapat gugatan perdata lain yang memiliki karakteristik dapat digugat 

lebih dari satu orang atau lebih selain Class Action. Gugatan itu adalah gugatan 

warga negara yang mengatasnamakan kepentingan umum kepada 

Penyelenggara Negara, yang untuk selanjutnya disebut Citizen Lawsuit.12 

Citizen Lawsuit memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, 

namun telah ada beberapa perkara yang diakukan ke pengadilan dengan 

menggunakan mekanisme Citizen Lawsuit atau Actio Popularis. Perkara-

perkara tersebut ada yang tidak diterima oleh pengadilan, namun ada juga yang 

diterima. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Gugatan Citizen Lawsuit yang 

pernah dilakukan, diantaranya:13 

                                                        
11 Ujang Abdullah, Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi Dalam 

Kaitannya Dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, https://ptun-jakarta.go.id/wp-
content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Gugatan%20Perwakilan%20Kelompok%20Dan%20Hak%20
Gugat%20Organisasi%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%
20Usaha%20Negara.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 

12 Retno Kusumo Astuti, Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasnamakan 
Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit) Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus: Putusan 
No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.), (Depok: Skripsi Universitan Indonesia, 2005), hal. 3-4. 

13 Mahkamah Agung, “Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk 
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1. Gugatan Citizen Lawsuit yang dilakukan oleh Munir atas penelantaran 

negara terhadap tenaga kerja Indonesia migran yang dideportasi di 

Nunukan, Kalimantan merupakan Gugatan Citizen Lawsuit pertama kali 

yang dilakukan di Indonesia. Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 

28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST dengan ketua Majelis Andi Samsan Nganro 

yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003, dalam pertimbangannya 

sebagai berikut: 

“…….Setiap warga Negara tanpa terkecuali mempunyai hak membela 

kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama 

kepentingan umum (on behalf of the public interest) dapat menggugat 

Negara atau Pemerintah atau siapa pun yang melakukan perbuatan melawan 

hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan 

kesejahteraan luas (pro bono public). Hal ini pun sesuai dengan hak asasi 

manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan 

apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apa pun untuk 

kepentingan warga negaranya”; 

2. Gugatan Citizen Lawsuit yang dilakukan oleh LBH Jakarta atas 

Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan perkara Nomor 2596/Pdt/2008 

tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 

377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan 

tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam 
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pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit 

sebagai berikut: 

“……Bahwa Gugatan yang diajukan para penggugat sebagai warga Negara 

Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum 

dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara 

Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap 

penyelenggara negara (Citizen Lawsuit) merupakan terobosan hukum yang 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan 

dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga 

Negara Indonesia”. 

3. Gugatan Citizen Lawsuit Nomor 2801 K/Pdt/2009 tentang Pemilu, dimana 

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme 

gugatan Citizen Lawsuit sebagai berikut: 

“……konsep gugatan yang berasal dari sistem Common Law yang 

merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan kepentingan 

umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warga negara, 

dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak 

perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak 

yang mengalami kerugian secara langsung”. 

4. Gugatan Citizen Lawsuit dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2011 

telah memenangkan  warga negara dengan menghukum para Tergugat 
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untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS). Majelis Hakim menilai para Tergugat dalam gugatan ini 

yaitu Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Menteri Koordinator 

Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Negeri Republik 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri 

Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena kelalaiannya tidak membuat Undang-Undang BPJS. 

Kasus kerusakan lingkungan hidup kerap terjadi di Indonesia. Indonesia 

masih mengalami kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir. Salah satu 

contohnya, dari Januari hingga Juli 2017, Riau mengalami kebakaran hutan 

seluas 1.052 hektar. Kebakaran hutan terparah terjadi di Rokan Hilir sebesar 

281 hektar dan di Meranti 200 hektar.14 Tahun 2018, wilayah Riau Kembali 

mengalami kebakaran. Pada tahun pertama, 1.962 hektar yang tersebar di 10 

kabupaten dan kota di Riau terbakar. Tahun 2018 juga, wilayah Sumatera 

Selatan mengalami kebakaran seluas 37.362 hektar.15 Mengenai masyarakat 

yang merasa dirugikan oleh perbuatan pihak lain yang diduga mencemarkan 

                                                        
14 Citra Indriani, “Kasus Kebakaran Hutan dalam Tiga Tahun Terakhir, Tak Seperti Klaim 

Jokowi”, https://sains.kompas.com/read/2019/02/17/205720723/kasus-kebakaran-hutan-dalam-3-
tahun-terakhir-tak-seperti-klaim-jokowi, diakses pada 19 Maret 2019 

15 Ibid. 
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dan/atau merusak lingkungan hidup, hak menggugatnya diatur di dalam pasal 

37 ayat (1) UUPLH yang menetapkan: 

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 
dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah 
lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.” 
 

Berdasarkan rumusan Pasal 37 ayat (1) UUPLH dapat diartikan bahwa 

gugatan Class Action dalam kasus lingkungan hidup merupakan hak prosedural 

dari sekelompok masyarakat (class members) dalam bentuk gugatan ke 

pengadilan melalui perwakilan kelompoknya (class representative), atas dasar 

kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan untuk memperoleh ganti 

rugi dan/atau tindakan tertentu akibat dari perbuatan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat.16 

Tidak semua kasus lingkungan hidup harus digugat melalui Class 

Action. Dalam Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN plk, para Penggugat 

menggugat pemerintah dengan gugatan Citizen Lawsuit dalam kasus kebakaran 

hutan yang terjadi di Palangka Raya. Para Penggugat merupakan korban dari 

kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan 

Oktober 2015. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut udara menjadi 

tercemar, sehingga Penggugat menghirup udara tercemar. Tergugat antara lain 

adalah Presiden RI, sebagai Tergugat I, Menteri Lingkungan Hidup dan 

                                                        
16 Muhammad Edward Pontoh, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui 

Gugatan Class Action”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, 2016. 
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Kehutanan Republik Indonesia, sebagai Tergugat II, Menteri Pertanian 

Republik Indonesia, sebagai Tergugat III, Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, sebagai 

Tergugat IV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sebagai Tergugat V, 

Gubernur Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat VI, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat VII yang masing-

masing diwakili oleh kuasa hukumnya. 

Berdasarkan dari hal-hal yang telah penulis tulis di ataslah yang melatar 

belakangi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji isu hukum yang 

dimaksud dengan judul “PERBANDINGAN CLASS ACTION DENGAN 

CITIZEN LAWSUIT DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 118/PDT.G/LH/2016/PN PLK)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perbandingan antara gugatan Class Action dan Citizen Lawsuit 

dalam pengajuan gugatan di bidang Lingkungan? 

2) Bagaimana pemenuhan unsur-unsur Citizen Lawsuit dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah: 

1) Untuk mencari tahu mengenai perbandingan antara gugatan Citizen Lawsuit 

dan gugatan Class Action dalam pengajuan gugatan di bidang Lingkungan 

Hidup. 
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2) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan unsur Citizen Lawsuit dalam 

putusan Mahkamah Agung Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dalam memperkaya wawasan konsep dalam perkara Citizen Lawsuit. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap gugatan Citizen Lawsuit  di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi 

karya tulis ini, penulisan akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika 

penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, kelima bab tersebut 

adalah: 

BAB I.   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mendeskripsikan mengenai konsep, 

teori serta dasar hukum yang melandasi suatu teori perbuatan melawan hukum, 
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yaitu: pengertian perbuatan melawan hukum,  unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dan menjelaskan 

konsep Class Action dan Citizen Lawsuit. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi 

landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, 

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal yang 

berada di rumusan masalah yaitu melakukan perbandingan antara Class Action 

dengan Citizen Lawsuit dalam perkara lingkungan. Dan juga menjelaskan 

pemenuhan unsur Citizen Lawsuit dalam Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN 

plk. 

BAB V. PENUTUPAN  

Isi bab ini adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari Bab I sampai Bab IV, penulis juga akan memberikan saran 

yang relevan dengan permasalahan. 
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