
BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran 

lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran 

yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran 

udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. 

Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak salah satunya 

merupakan dari proses alam, manusia, dan faktor lainnya. Saat ini maraknya 

pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah 

adanya revolusi perindustrian. Akibatkan banyak sekali pabrik yang dibangun 

dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi.1 

Hal ini tidak terlepas dari kegiatan industri yang melibatkan penggunaan 

bahan-bahan kimia yang berbahaya terutama limbah industri jika terlepas ke 

lingkungan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut sehingga bahan-bahan 

tersebut dapat diurai oleh mikroorganisme di lingkungan pembuangnya. Terlebih 

akhir-akhir ini, di saat zaman mulai modern, industri dimana-mana dan mesin-

mesin canggih meraja lela. Pencemaran akrab di telinga kita, terlebih kita tinggal 

di Indonesia. Pencemaran sendiri yang diartikan sebagai masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air 

maupun ke dalam udara oleh kegiatan manusia dan juga proses alam, sehingga 

1https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan/ diakses pada tanggal 4 Juni 2018 
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kualitas air atau udara tersebut menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 

sesuai dengan pembentukannya.2Limbah sendiri dibagi menjadi beberapa 

macam, diantaranya adalah limbah rumah tangga dan juga limbah industri atau 

limbah pabrik.Seperti halnya namanya, limbah rumah tangga merupakan limbah 

yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga manusia sehari-hari. Beberapa 

aktivitas manusia yang menghasilkan limbah antara lain adalah mencuci, baik 

piring maupun pakaian dan memasak. Sementara yang dimaksud limbah pabrik 

adalah segala barang usang dari pabrik yang sudah tidak dipakai lagi yang 

berbentuk padat, cair maupun gas. 

Contoh limbah air dari pabrik ini antara lain adalah sisa pewarna pakaian 

cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, 

kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Limbah padat 

merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak terpakai lagi yang 

berbentuk padatan, lumpur maupun bubur yang berasal dari suatu proses 

pengolahan, ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri, 

serta dari tempat-tempat umum. Limbah padat seperti ini apabila dibuang dalam 

air pastinya akan mencemari air tersebut  dan dapat menyebabkan makhluk hidup 

yang tinggal di dalamnya akan mati. Beberapa contoh dari limbah pabrik padat 

antara lain adalah plastik, kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel, listrik, 

bubur-bubur sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. 

Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun 

2https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pencemaran-limbah-pabrik diakses pada tanggal 14 Juni 2018 
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sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas dan pada 

umunya memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang 

ada di bumi. Oleh karena bentuknya gas, maka lmbah pabrik gas ini biasanya 

mencemari udara. Ada beberapa contoh limbah gas ini antara lain kebocoran gas, 

pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksinya dan lain sebagainya. Polusi 

atau juga pencemaran lingkungan bukanlah hal yang sepele, karena adanya 

polusi dan pencemaran lingkungan bisa menyumbang besar terhadap kerusakan 

dunia. 

Ada 7 (tujuh) dampak-dampak dari pencemaran lingkungan sebagai berikut: 

1. Peledakan jumlah hama akibat pencemaran karena dalam penggunaan 

insekstisida maupun pestisida yang banyak hanya berefek mematikan hama 

tapi juga mematikan predator lainnya. Sebab tidak ada predator alami ini lah 

perkembangan hama semakin tidak terkendali dan membeludak. 

2. Mematikan spesies karena sangat berbahayanya polutan air dan darat, 

banyak hewan mengalami gangguan dan tidak sedikit yang akhirnya mati. 

Sebab tidak semua hewan memiliki tingkat kekebalan yang sama untuk 

menahan polutan tersebut. Bahkan ada juga hewan atau biota yang hidup 

dengan bertahan dari polutan yang di dalam dirinya terkontaminasi bahan-

bahan tersebut. Sehingga tidak hanya berbahaya untuk hewan itu sendiri tapi 

juga berbahaya untuk predator alaminya.  

3. Gangguan keseimbangan alam akibat polusi karena punah atau mati dari 

spesies tertentu dapat menjadikan perubahan pola interaksi ekosistem. 
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Akibat dari itu keseimbangan rantai makanan dan jarring-jaring makanan 

terganggu dan tidak stabil. 

4. Produktivitas tanah berkurang sebab penggunaan insektisida dan pestisida 

yang berlebihan dapat mengakibatkan biota tanah mati. Bukan hanya itu saja 

kesuburan tanah juga menurun dan bahkan rusak karena sifat asam yang ada 

di dalam bahan-bahan kimia tadi. 

5. Lapisan ozon berlubang dan menipis karena banyaknya penggunaan gas 

klorofluorokarbon di dunia merupakan salah satu penyebab dan 

permasalahan besar dari pemanasan global. Hal ini karena gas 

klorofluorokarbon mempunyai sifat korosif yang dapat mempertipis lapisan 

ozon.  

6. Efek rumah kaca selain klorofluorokarbon dan lubang ozon ada masalah satu 

lagi yang menjadikan keadaan bumi semakin parah kerusakanya, yaitu efek 

rumah kaca. Karena kurangnya tumbuhan sebagai penyeimbang dari gas 

co2, maka jumlah gas co2 sekarang sangatlah banyak. Ini adalah salah satu 

alasan kenapa semakin lama suhu bumi semakin naik. Karena gas 

karbondioksida yang banyak tersebut semakin menempel di atmosfer maka 

atmosfer tidak bisa memantulkan pancaran sinar matahari yang akan masuk 

ke bumi. 

7. Bencana alam akibat pencemaran bisa mengakitbatkan terjadinya bencana 

alam karena pencemaran yaitu sebagai berikut banjir kandang, erosi, 
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kerusakan udara, hujan, asam, gagal panen, tanah longsor, dan masih banyak 

lagi lainnya.3 

Salah satu contoh pencemaran limbah di Indonesia yaitu pencemaran sungai 

dipesisir selatan Banyuwangi Jawa Timur akibat limbah PT Industri gula 

glenmore yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian, masyarakat 

yang sehari-hari memakai air sungai untuk mandi mengeluhkan gatal-gatal serta 

baju yang mereka cuci tidak bisa bersih dan ada serat tipis yang menempel di 

kain. Pencemaran sungai juga mengakibatkan ribuan ekor ikan mati disungai 

itu.4 

Banyak orang perseorangan atau badan usaha  yang masih tidak menaati 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang berdasarkan pasal 58 ayat 1 setiap orang yang 

memasukkan ke dalam wilayah NKRI, menghasilkan, mengakut, mengedarkan, 

menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 

(bahan berbahaya dan beracun) wajib melakukan pengelolaan B3 (bahan 

berbahaya dan bercaun).  

Akibat dari pencemaran limbah yang sangat membahayakan bagi 

masyarakat, oleh karena itu penulis ingin meneliti terkait perlindungan hukum 

untuk melindungi hak-hak dari korban pencemaran tersebut dengan judul 

3https://jujubandung.wordpress.com/2012/08/20/regulasi-pengelolaan-limbah-b3-dalam-uu-no-32-
tahun-2009/ diakses pada tanggal 6 Agustus 2018  
4https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/.limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.
warga.gatal-gatal diakses pada tanggal 12 Oktober 2018  

Universitas Internasional Batam 

                                                           

Adi Susanto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Limbah di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup 
UIB Repository©2019

https://jujubandung.wordpress.com/2012/08/20/regulasi-pengelolaan-limbah-b3-dalam-uu-no-32-tahun-2009/
https://jujubandung.wordpress.com/2012/08/20/regulasi-pengelolaan-limbah-b3-dalam-uu-no-32-tahun-2009/
https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/.limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal
https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/.limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal


6 
 

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Limbah di Indonesia 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba 

mengindetifikasikan mengenai: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran limbah di 

Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

2. Apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah efektif dalam memberi perlindungan 

terhadap hakkorban pencemaran limbah di Indonesia? 

3. Solusi apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap korban 

pencemaran limbah di Indonesia ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, Penulis akan merumuskan tujuan dan manfaat 

penelitian terlebih dahulu. Hal ini akan dijadikan pedoman oleh Penulis untuk 

menentukan batasan-batasan yang harus Penulis teliti secara mendalam. Berikut 

tujuan dan manfaat penelitian yang hendak penulis lakukan : 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, sebagai berikut: 
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a. Untuk melindungi korban pencemaran limbah di tinjau dari Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

b. Untuk menganalisa efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap 

korban pencemaran limbah. 

2. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang ingin dikemukakan oleh penulis dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis di bidang Ilmu Hukum 

tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran limbah 

b. Diharapkan penulis dapat menjadi tambahan informasi bagi penulis 

selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam lagi 

tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran limbah. 
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