
BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup 

a. Pengertian dan Dasar hukum Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah pengetahuan dasar tentang bagaimana 

makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama 

lain dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian 

dari kehidupan manusia.Bahkan, manusia menjadi salah satu komponen 

dari lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat 

bergantung pada kondisi lingkungan hidup, tempat ia tinggal.1 Dasar 

hukum lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungaan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain.2 

b. Sejarah Lingkungan hidup  

Pengelolaan dan pembagunan lingkungan hidup di Indonesia relatif 

belum dan baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam 

waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai 

1 http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html diakses pada tanggal 
12 Oktober 2018 
2https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 
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mengelola lingkungan hidupnya.Hasil utama pengembangan lingkungan 

hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di 

kalangan masyarakat. Antara lain Nampak dalam peningkatan upaya 

swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan 

keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah 

pencemaran di daerah, padahal 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan 

hidup itu sendiri belum begitu dikenal. 

Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan 

Jangka Panjang (PJP) pertama mengalami perkembangan yang sangat 

berarti. Selama Pelita III bidang lingkungan hidup ditangani oleh 

Menteri Negara Pengawasan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) 

dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan membangun 

tanpa merusak, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak 

saling dipertentangkan.3 Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup 

berada di bawah Menteri Negara Pengawasan dan Lingkungan Hidup 

(Men-PPLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan 

dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup 

sebelumnya disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga 

unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna 

mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila 

kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selaluka dilakukan 

3http://www.menlh.go.id/sejarah-kementerian-lingkungan-hidup/diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 
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secara serasi menuju satu tujuan.Bila lingkungan dan sumber daya alam 

tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau 

sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun 

dengan resiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung 

lingkungan. Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan 

berkelanjutan ini aka tetap menjadi pegangan dalam  pengelolaan 

lingkungan hidup pada Pelita IV dan pelita-pelita selanjutnya. 

c. Fungsi dan Tujuan Lingkungan Hidup 

Fungsi lingkungan hidup terdapat 6 fungsi sebagai berikut yaitu: 

1) Sebagai tempat untuk bertahan hidup 

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana di 

dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan 

satu dengan yang lainnya. Seperti:  

a) Ketersediaan udara yang sangat diperlukan untuk sistem 

pernafasan baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang 

lainnya. Selain itu, udara juga sangat diperlukan untuk 

membantu proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. 

b) Ketersediaan sinar matahari yang bermanfaat sebagai sumber 

energy cahaya. 

c) Ketersediaan air yang dipergunakan untuk minum, mandi, 

irigasi, pembangkit listrik, dan lain sabagainya. 

d) Ketersediaan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber nutrisi, 
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yaitu berupa produk hewani dan nabati. Selain sebagai 

sumber nutrisi, keberadaan hewan dan tumbuhan juga 

dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti 

berupa pakaian. 

e) Ketersediaan lahan yang merupakan suatu kebutuhan bagi 

manusia untuk mendirikan sarana dan prasarana yang dapat 

membantu menunjang kehidupan manusia seperi bangunan 

tempat tinggal, sarana pendidikan, sarana hiburan, dan lain 

sebagainya. 

2) Sebagai tempat untuk bersosialisasi 

Manusia merupakan makhluk sosial. Mereka tidak dapat 

hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Lingkungan 

hidup menjadi tempat yang strategis bagi manusia untuk 

menciptakan tempat tinggal yang baik, dimana dalam satu 

lingkungan tersebut terdiri dari kumpulan manusia yang hidup 

saling berdampingan, bekerja sama, dan saling tolong menolong. 

3) Sebagai tempat untuk mencari kekayaan 

Banyak sekali kekayaan alam yang terkandung dalam 

lingkungan hidup, seperti keberadaan barang-barang tambang 

seperti emas, perak, batu bara, nikel, minyak bumi, dan barang 

tambang lainnya. Barang-barang tambang tersebut merupakan 

salah satu sumber utama bagi pendapatan manusia, dimana 

barang-barang tersebut nantinya dapat diolah menjadi berbagai 
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jenis produk seperti perhiasan, bahan bakar, dan lain sebagainya. 

Selain barang-barang tambang tersebut, ketersediaan hewan dan 

tumbuhan juga ikut mendukung perekonomian manusia, seperti 

untuk peternakan, perkebunan, pertanian, nelayan maupun sebagai 

bahan baku serta bahan mentah untuk industri. 

4) Tempat untuk mendapat hiburan 

Dalam hidup, manusia tidak hanya membutuhkan makanan, 

pakaian, maupun tempat tinggal saja.Akan tetapi mereka juga 

memerlukan hiburan agar terhindar dari rasa jenuh dan stress. Di 

lingkungan sekitar kita banyak sekali menyediakan saran maupun 

prasarana guna mencukupi kebutuhan tersebut, seperti dengan 

adanya danau, gunung-gunung, taman, peternakan, pantai dan lain 

sebagainya. 

5) Sebagai sarana edukasi 

Lingkungan hidup juga menyediakan sarana pembelajaran 

bagi manusia, dimana kita bias melakukan hal-hal untuk 

menambah wawasan kita seperti dengan mengadakan penelitian 

lingkungan, studi, dan lain sebagainya. 

6) Sebagai sumber kebudayaan 

Lingkungan hidup juga memiliki peran yang penting dalam 

perkembangan seni budaya, dimana lingkungan sangat 
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berpengaruh terhadap tingkah laku manusia yang menjadi salah 

satu unsur pembentuk budaya.4 

Tujuan lingkungan hidup yang hendak ingin dicapai yaitu  sebagai 

berikut : 

1) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya 

pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara. 

2) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam 

pengelolaan SDA (sumber daya alam) yang berkelanjutan. 

3) Meningkatkan peran serta masyarkat dan pelaku usaha atau 

kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.5 

2. Tinjauan Umum Pencemaran Limbah 

a. Sejarah Pencemaran Limbah 

Pencemaran lingkungan merupakan zat, makhluk hidup atau energi 

lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai 

adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari misalnya saja 

tanah atau air atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

oleh manusia, proses alam, dan lainnya yang mengakibatkan adanya 

penurunan kualitas media yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat 

berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Saat ini pencemaran yang 

terjadi di muka bumi ini semakin tidak terkendalikan terutama setelah 

4https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/fungsi-lingkungan-hidup-bagi-manusia/ampdiakses pada tanggal 
30 Oktober 2018 
5http://lh.malangkab.go.id/konten-15.html 30 Oktober 2018 
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masa revolusi industri dimana banyak pabrik yang dibangun dan 

menyebabkan berbagai jenis polusi. 

Oleh karena itu adanya pengendalian alam ini sangatlah diperlukan 

terutama pada pencemaran lingkungan dengan cara menetapkan baku 

mutu limbah yang harus dibuang dilingkungan dan sesuai dengan kadar 

tertentu. Pencemaran saat ini terjadi dimana saja terutama dalam 

lingkungan yang berbasis industri atau pabrik dengan penduduk yang 

cukup padat sehingga tidak terelakan lagi terjadinya pencemaran baik 

itu karena limbah industri maupun logam berat.6Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 

yang telah ditetapkan.7 

3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

a. Sejarah Perlindungan Hukum  

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana 

untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga 

dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang 

lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah 

perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. 

6 Ibid 
7http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-
pencemaran-lingkungan 30 Oktober 2018 
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Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang 

bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, 

dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan, serta menentukan bagaiamaa cara melaksanakan kepatuhan 

pada kaeda. 

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan 

perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya 

terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus 

diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah 

perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan 

kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang 

tertb, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. 

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan 

objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. 

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus 

dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman 

dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan 

kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.8 

4. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia 

a. Sejarah Hak Asasi Manusia 

8http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/ 30 Oktober 2018 
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HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak mutlak yang telah 

dimiliki oleh setiap orang manusia sejak manusia itu lahir ke dunia. 

Semua manusia memiliki hak asasi manusia tanpa melihat strata social, 

atau garis keturunan, bahkan kekuasaan, karena hak ini langsung 

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yang artinya hak ini bersifat 

kodrat. Sebab itulah, jadi tidak ada manusia yang berhak mencabut hak 

orang lain, sekalipun manusia itu memiliki kekuasaan tertinggi di dunia. 

Akan tetapi, bukan berarti dengan adanya hak tersbut, manusia menjadi 

bebas melakukan hal semaunya, karena apabila manusia telah 

melanggar suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak 

asasi manusia, maka sudah pasti ia harus mempertanggungjawabkannya. 

Berdasarkan hakikatnya, HAM terdiri menjadi dua jenis hak dasar 

yang paling fundamental, yakni dari hak persamaan dan hak kebebasan. 

Berdasarkan kedua hak dasar inilah maka lahir hak-hak asasi lainnya, 

semua hak asasi ini berpondasi dari kedua hak tersebut yang artinya 

tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi lainnya sulit untuk ditegakkan. 

b. Fungsi dan Tujuan Hak Asasi Manusia 

Fungsi utama dari Hak Asasi Manusia yaitu untuk menjamin atau 

melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, kemerdekaan yang 

tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. 

Tujuan Hak Asasi Manusia melindungi orang dari kekerasan dan 

kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar 
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manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung 

jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.9 

c. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia 

1) Hak Asasi Pribadi (Personal Rights) 

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi 

manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi adalah : 

a) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-

pindah tempat. 

b) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. 

c) Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau 

perkumpulan. 

d) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama 

dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. 

e) Hak untuk hidup, berprilaku, tumbuh dan berkembang. 

f) Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. 

2) Hak asasi politik (Political Rights) 

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak 

ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh 

hak-hak asasi politik adalah : 

a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. 

b) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. 

9https://www.ilmudasar.com/2017/07/Pengertian-Fungsi-Ciri-Tujuan-dan-Jenis-HAM-adalah.html 30 
Oktober 2018 
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c) Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi 

politik lainnya. 

d) Hak untuk membuat dan mendirikan  partai politik serta 

organisasi politik lainnya. 

e) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usualan petisi. 

f) Hak diangkat dalam jabatan pemerintah. 

3) Hak asasi hukum (Legal Equality Rights) 

Hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan 

pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum 

dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum adalah: 

a) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan. 

b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

c) Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada 

peradilan. 

d) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. 

4) Hak asasi ekonomi (Property Rights) 

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh 

hak-hak asasi ekonomi ini adalah: 

a) Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. 

b) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. 

c) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang 

piutang. 
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d) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. 

e) Hak untuk menikmati SDA. 

f) Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak 

g) Hak untuk meningkatkan kualitas hidup 

h) Hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 

5) Hak asasi peradilan (Procedural Rights) 

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. 

Contohnya adalah: 

a) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan 

b) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, 

penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 

c) Hak memperoleh kepastian hukum. 

d) Hak menolak digeledah tanpa surat adanya pengeledahan. 

e) Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. 

6) Hak asasi sosial budaya (Social Culture Rights) 

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. 

Contoh hak-hak asasi sosial budaya adalah: 

a) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. 

b) Hak mendapatkan pengajaran. 

c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat 

dan minat. 

d) Hak untuk mengembangkan hobi. 

e) Hak untuk berkreasi. 
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f) Hak untuk memperoleh jaminan sosial. 

g) Hak untuk berkomunikasi. 

 

5. Tinjauan Umum Korban 

a. Sejarah Korban  

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok 

ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara 

langsung sebagai akibat dari kejahatan subyek lain. Bila hendak 

membicarakan mengenai korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada 

budaya dan peradaban ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut asal mula 

pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang 

dikorbankan yaitu, mengorbankan seseorang atau binatang untuk 

pemujaan atau hirarki kekuasaan. Berbicara mengenai korban dalam 

suatu tindak pidana dalam sistem hukum nasional di Indonesia, 

posisinya sangatlah tidak menguntungkan. Karena korban tersebut 

dalam sistem peradilan pidana, hanya sebagai figuran, bukan sebagai 

pameran utama atau hanya sebagai saksi (korban). 

Seharusnya korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu 

kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subjek yang perlu 

mendapat perlindungan secara social dan hukum. Istilah korban pada 

saat itu merujuk pada pengertian setiap orang, kelompok, ataupun yang 

mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang 

bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, 
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psikologi maupun ekonomi. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

menyebutkan kata korban mempunyai pengertian sebagai berikut korban 

adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu 

dan sebagainya) sendiri atau orang lain.10 

 

A. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis 

yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga 

mengikat seluruh warga negara Indonesia.Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-

pasal. Tujuan Undang-Undang 1945 yaitu mengatur bagaimana kekuasaan 

negara disusun, dibagi dan dilaksanakan, menentukan dengan jelas apa yang 

menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Dalam 

Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu: 

1) Pasal 28 H ayat 1 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

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

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

10https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2 05 November 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://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2


22 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungs lingkungan 

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem. 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan. 

g. Menjamin pemenuhan dari perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. Mewujudkan pembagunan berkelanjutan dan; 

j. Mengantisipasi isu lingkungan sosial. 

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



23 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut ini adalah pasal yang mengatur 

tentang pencemaran limbah yaitu: 

 

1) Pasal 1 angka 20 

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.” 

2) Pasal 1 angka 21 

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah 

zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hiduplain.” 

3) Pasal 1 angka 22 

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut 

Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung B3.” 

4) Pasal 1 angka 23  

“Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yangmeliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 

pengolahan, dan/atau penimbunan.” 

5) Pasal 1 angka 24 
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“Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, 

dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, 

konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke 

media lingkungan hidup tertentu.” 

6) Pasal 53 

(1)  “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; 

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup; dan/atau 

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” 

7) Pasal 54  
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(1)  “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan 

hidup. 

(2)  Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pad 

ayat (1) dilakukan dengan tahapan: 

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur 

pencemar; 

b. remediasi; 

c. rehabilitasi; 

d. restorasi; dan/atau 

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.” 

8) Pasal 58 

(2) “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, 

mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, 

dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 

(3) Ketentutan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perarturan Pemerintah. 

9) Pasal 59 
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(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 

(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) 

telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan 

pengelolaan limbah B3 

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri 

pengelolaan limbah B3, pengelolaanya diserahkan kepada pihak 

lain. 

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan 

persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban 

yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

10) Pasal 87 

(1)  “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian 

pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi 

dan/atau melakukan tindakan tertentu. 
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(2)  Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan 

sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usah 

yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum 

dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 

(3)  Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap 

setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. 

(4)  Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.” 

11) Pasal 91  

(1) “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok 

untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan 

masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2)  Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau 

peristiwa, dasar hukum,serta jenis tuntutan di antara wakil 

kelompokdan anggota kelompoknya. 

(3)  Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.” 

12) Pasal 98  

(1)  “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu 

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
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tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepulu hmiliar rupiah). 

(2)  Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 

(3)  Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah).” 

13) Pasal 99 

(1)  “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan 

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu 

air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah). 
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(2)  Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

(3)  Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 

(sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 

(sembilan miliar rupiah).” 

14) Pasal 116 

(1)  “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, 

atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana 

dijatuhkan kepada: 

a. badan usaha; dan/atau 

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana 

tersebut atauorang yang bertindak sebagai pemimpin 

kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 

(2)  Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan 

kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam 

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



30 
 

lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap 

pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut 

tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara 

sendiri atau bersama-sama.” 

15) Pasal 117 

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau 

pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat 

(1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara 

dan denda diperberat dengan sepertiga.” 

16) Pasal 118 

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 

ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang 

diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan di luar 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku 

pelaku fungsional.” 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban 
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dasar manusia seperangkat kewajiban apabila tidak dilaksanakan, tidak 

memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia terdapat 5 (lima) pengertian mengenai tentang Diskriminasi, 

Penyiksaan, Anak, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Komnas yaitu: 

1. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 

yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status 

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang 

berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 

2. Penyiksaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, 

baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 

pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, 

dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau 

diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 

mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk 

suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila 

rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, 
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dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat 

publik. 

3. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

4. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, 

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang 

ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. 

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas 

HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 

lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauanm dan mediasi hak asasi manusia. 

Berikut ini  adalah pasal yang mengatur tentang Hak Untuk Hidup 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia yaitu : 

1) Pasal 9 
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(1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2)  Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, 

bahagia, sejahtera lahir dan batin. 

(3)  Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.” 

B. Landasan Teoritis 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas adalah sebuah tolak ukur untuk mengetahui seberapa baik 

hasil yang harapkan dapat tercapai. Penelitian kepustakaan tentang teori 

efektivitas yang ada menunjukan keanekaragaman dalam hal indicator 

tentang seberapa tinggi tingkat efektivitas suatu hal tercapai. Hal ini 

terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu peneletian yang 

melibatkan teori efektivitas, namun secara umum pengertian efektivitas 

adalah menujukan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih 

dahulu ditentukan. 

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi 

adalah indikator berfungsinya suatu sitstem hukum. Berfungsinya hukum 

merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha 
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untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan 

hidup.11 

5 (lima) faktor yang menentukan bahwa efektif atau tidaknya suatu 

hukum, yaitu:12 

 

 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

Undang-Undang merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Mengenai berlakunya 

Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-

Undang menjadi efektif. Asas-asas tersebut antara lain.13 

1) Undang-Undang tidak boleh berlaku surut. Artinya, Undang-

Undang hanya dapat diterapkan terhadap perstiwa yang disebut di 

dalam Undang-Undang, dan terhadap peristiwa yang terjadi setelah 

Undang-Undang dinyatakan berlaku; 

2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 

3) Undang-Undang yang bersifat lebih khusus mengesampingkan 

Undang-Undang yang bersifat lebih umum, jika pembuatnya sama; 

4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-

Undang yang berlaku terdahulu. Maksudnya, Undang-Undang yang 

11 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hal. 7. 
12Ibid., hal 1. 
13 Ibid, hal 8 
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mengatur hal tertentu yang sudah lebih dahulu berlaku, tidak 

berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku 

belakangan yang mengatur hal yang sama, akan tetapi makna atau 

tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang lama 

tersebut; 

5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; 

6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun 

pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi); 

b. Faktor Penegak Hukum 

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung 

dalam bidang-bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup 

law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.14Penegak hukum 

meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan 

hukum.Penegak hukum mencakup para petugas di bidang kehakiman, 

kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Menurut 

Soerjono Soekanto, penegak hukum dalam menerapkan peranannya 

mungkin akan menemui halangan-halangan yang akan mempengarui 

proses penegakan hukum, baik itu berasal dari dirinya sendiri atau 

lingkungan;15 

14 Ibid, hal 13 
15 Ibid, hal 25 
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum 

Sarana atau fasilitas merupakan faktor penting dalam proses 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum 

tidak mungkin dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan Undang-Undang; 

 

 

d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat dimanai peraturan hukum berlaku atau ditetapkan juga 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.16 

e. Faktor Kebudayaan 

Yakni sebagai karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup . 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah kepatuhan atau ketaatan 

hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umunya telah menjadi faktor yang 

pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum 

ini.Berdasarkan pengertian tentang efektivitas hukum di atas, dapat disimpulkan 

bahwa suatu hukum adalah efektif apabila hukum tersebut dapat berfungsi sesuai 

dengan tujuannya. 

 

16 Ibid, hal 33 
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