
 1 

Analisis Regulasi dan Isu Limbah 
Disusun oleh Wulandari  

Perkumpulan Inisiatif  

2007 

 

 

A. Pendahuluan 

Hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia yang harus 

diperjuangkan oleh masyarakat terhadap Negara (pemangku kebijakan). Proses 

pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan  fungsi ekologi (lingkungan) dan 

memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang yang menjamin pada terwujudnya keadilan 

pengelolaan sumber daya alam serta tata lingkungan hidup yang seimbang. 

Konsep pembangunan di Indonesia  telah menjalankan  prinsip bahwa 

kemakmuran suatu Negara  dapat diwujudkan  hanya melalui investasi modal dan hutang 

luar negeri  sebagai dasar membangun masa depan. Untuk itu Negara harus memberikan 

jaminan hukum dan keamanan  bagi para pemilik modal untuk mengakumulasi  

sumberdaya alam tanpa  mengindahkan nasib lingkungan hidup sebagai sumber 

kehidupan rakyat. Pembangunan di Indonesia telah mengarah pada praktek perampasan 

atau penghilangan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kekuatan 

modal, kekuatan politik dan kekuasaan yang mengarah pada pengrusakan atau 

pemusnahan secara terus menerus lingkungan hidup, serta mengarah pada ancaman atas 

keamanan hidup manusia.  

 Akibatnya,  berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan 

hidup tak pernah berhenti terjadi. Longsor, banjir, pencemaran limbah, sampah, hancurnya 

kawasan konservasi menjadi bencana yang silih berganti. Yang paling parah adalah 

terjadinya konflik penguasaan sumberdaya alam  yang menyuburkan  konflik sosial antara 

masyarakat-pemilik modal-penguasa.  

Kondisi ini jelas menuntut diselenggarakannya  tata kelola lingkungan hidup yang 

baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada kekuatan besar  dan luas, serta 

melibatkan berbagai elemen masyarakat  yang komitmen pada perubahan dan menjadi 

penyangga dalam mengurangi praktek-praktek destruktif pengelolaan sumberdaya alam 

yang merusak lingkungan. 

Salah satu masalah lingkungan hidup yang akan dibahas dalam issu paper ini 

adalah pencemaran limbah cair ke sumber air,  dan limbah udara. Penulisan issu paper ini 

berangkat dari hasil temuan lapangan pada waktu assesment, proses FGD dengan 

masyarakat korban limbah, diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Hidup (BPLHD), Anggota DPRD, serta  diskusi dengan teman-

teman KPL, PSDK dan Inisiatif. 

 

1. Definisi  

 Limbah merupakan sisa dari hasil usaha/kegiatan yang mengandung zat atau bahan 

pencemar  dalam bentuk cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu di 

lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-

tumbuhan atau benda.. Limbah di bagi dalam 3 bagian yaitu: cair, padat, udara.  

Sumber pencemaran yang mengeluarkan limbah berasal dari: pertama,  kegiatan 

rumah tangga berupa sabun mandi, deterjen, sampah rumah tangga. Kedua,  kegiatan 

industri (tekstil, pangan, kertas, kimia, pupuk, peternakan  dll). Banyaknya sumber 

pencemaran yang menghasilkan limbah dalam volume tinggi menyebabkan 

lingkungan hidup (air, udara, tanah) menjadi rusak.  Untuk mengetahui  kategori 

sumber pencemaran dan dampak yang ditimbulkannya, digambarkan dalam table 

dibawah ini: 
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Industri dan Dampak yang ditimbulkan 

 

No. 
Kategori Sumber Pencemaran yang Ditimbulkan 

1 Pabrik Kertas dan Pulp BOD, COD, SS, NH3, DS 

2 Pabrik Daging. 
BOD, DS, SS, N, NO3, NH3, P, 

Bakteri, O&G 

3 Pabrik Pengolahan Susu PH, BOD, COD, DS, SS 

4 Penggilingan Biji-Bijian BOD, SS, pH, DS, N, L, Panas 

5 Pengawetan dan Pengalengan Sayuran BOD, SS, pH 

6 Pengawetan dan Pengalengan Makanan Laut BOD, COD, SS, DS, Caliform, C1 

7 Proses Pembuatan Gula Tebu 
BOD, COD, SS, DS, Coli, NH3, 

PH, Panas 

8 Pemintalan Tekstil 
BOD, COD, DS, Warna, SSCu, Cr, 

Zn, O, G 

9 Pabrik Semen DS, SS, pH, Panas 

10 Feed Lots BOD, DS, SS, NO, P, Coli 

11 Penyepuhan Logam 
Cr, Zn, Ni, Cd, dan lain-lain, 

Keasaman, PH, DS, SS 

12 Pabrik Kimia Organik 

On, BOD, COD, SS, Keasa,am 

basa, Panas, dan Logam-logam 

berat 

13 Pabrik Kimia Organik BOD, DS, COD, pH, Panas 

14 Pengolahan Bahan Sintetis dan Plastik BOD, COD, SS, Metal Berat, pH 

15 Pabrik Sabun dan Detergent BOD, COD, SS, O&G 

16 
Pabrik Pupuk (Phosphat, Ammonia, Urea, 

Amonium, Nitrat, Asam Nitrit  
PH, P, F, Cd, As, V.U, N, O, No3 

17 Pengolahan Minyak Bumi 
O, S, Phenol, NH3, O, SS, Metal 

Berat, DS, Panas, dan Keasaman 

18 Pabrik Logam Bukan Besi 

BOD, SS, DS, COD, CN, pH, 

Warna, Kekeruhan, Metal Berat, P, 

N, O&G, Panas 

19 Pabrik Pembangkit Tenaga Uap BOD, SS, DS, COD, CN, pH 

20 
Feero Alloy Manufacturing. Dapur Listrik 

Terbuka 
SS, Cr, Mn, O, Fenol, PO4 

21 
Feero Alloy Manufacturing. Dapur Listrik 

Tertutup 
SS, Cr, Mn, Cn, O, Fenol, PO4 

22 Penyamakan Kulit Warna Na2CO3, Amine, Cr, O&G 

23 Pabrik Asbes dan Gelas 
NH3, pH, Kekeruhan, Panas, Fenol, 

BOD. COD, DS, Warna, SS, O&G 

24 Pabrik Karet 
BOD, N, Warna, C1, S, O&G, 

Fenol, Cr 

25 Timber Product BOD, COD, SS, DS, Warna 

26 Paper Based and Board Mills BOD, COD, SS 

27 
Sarung Bantal&Sprei Bekas, Karung 

Terigu/Gandum 
BOD, COD, pH, Kekeruhan 
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Terdapat banyak istilah kimia didalam tabel tersebut. Untuk memahami apa saja dampak yang 

ditimbulkan dri limbah,  berikut ada penjelasan dari beberapa narasumber 

 

a) Menurut Prigi Arisandi (peneliti dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan 

Basah) 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat pencemaran air  adalah 

dengan pemantauan menggunakan beberapa parameter diantaranya: 

1. Kebutuhan oksigen biologi (Biological Oxygen Demand/ BOD) 

2. Kebutuhan oksigen kimia (Chemical Oxygen Demand/ COD)  

3. Padatan terlarut dalam air (Total Suspended Solid/TSS) 

4. Daya hantar listrik (DHL).  

Parameter tersebut  harus  memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan Keputusan 

Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi 

kegiatan Industri di Jawa Barat.  

 

b) Menurut dosen peneliti masalah air Departemen Teknik Gas dan Petrokimia (TGP) 

Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr.  Ir Setijo Bismo DEA 

Paling sedikit ada 9-10 parameter kesehatan untuk mengetahui air tercemar atau tidak. 

Parameter kesehatan tersebut, antara lain : 

1. TDS (total dissolve solid atau total padatan terlarut),  

2. Konduktivitas,  

3. Derajat Keasaman (pH),  

4. TSS (total suspended solid atau total padatan tersuspensi),  

5. TOC (total organic compounds atau total kandungan senyawa-senyawa organik, 

terutama senyawa fenolik dan senyawa-senyawa organik terklorinasi),  

6. Kandungan senyawa-senyawa nonorganik (seperti senyawa sulfida, sianida, fosfat, 

dan amonia), 

7. BOD (biological oxygen demand),  

8. COD (chemical oxygen demand),  

9. Kandungan bakteri E coli dan  

10. Coliform 

 

 

c) Menurut KLH 

1. Debu, dapat menyebabkan iritasi, sesak nafas 

2. Kebisingan, mengganggu pendengaran, menyempitkan pembuluh darah, ketegangan 

otot, menurunya kewaspadaan, kosentrasi pemikiran dan efisiensi kerja. 

3. Karbon Monoksida (CO), dapat menyebabkan gangguan serius, yang diawali dengan 

napas pendek dan sakit kepala, berat, pusing-pusing pikiran kacau dan melemahkan 

penglihatan dan pendengaran. Bila keracunan berat, dapat mengakibatkan pingsan 

yang bisa diikuti dengan kematian. 

4. Karbon Dioksida (CO2) dapat mengakibatkan sesak nafas, kemudian sakit kepala, 

pusing-pusing, nafas pendek, otot lemah, mengantuk dan telinganya berdenging.  

5. Belerang Dioksida (SO2), pada konsentrasi 6-12 ppm dapat menyebabkan iritasi pada 

hidung dan tenggorokan, peradangan lensa mata (pada konsentrasi 20 ppm), 

pembengkakan paru-paru/celah suara. 

6. Minyak pelumas, buangan dapat menghambat proses oksidasi biologi dari sistem 

lingkungan, bila bahan pencemar dialirkan keseungai, kolam atau sawah dan 

sebagainya 
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7. Asap, dapat mengganggu pernafasan, menghalangi pandangan, dan bila tercampur 

dengan gas CO2, SO2, maka akan memberikan pengaruh yang nenbahayakan seperti 

yang telah diuraikan diatas. 

8. Buangan yang mengandung senyawa  kimia dan logam berat  digolongkan sebagai B3 

seperti dioksin, organoklorin, hidrokarbon, merkuri, krom, timbal, seng, krom, nikel, 

tembaga, raksa, dll.  Kandungan kimia dan logam berat  ditemui di beberapa industri  

unggulan seperti  tekstil, baterai, kertas, percetakkan, pupuk, maupun pertambangan. 

Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang  

bioakumulatif , maksudnya akan terakumulasi melalui jalur rantai makanan. Sehingga 

menyebabkan darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan saraf yang 

berefek jangka panjang. 

9. Biological Oxygen Demand ( BOD) tinggi apabila efluen dibuang langsung ke suatu 

perairan akibatnya menganggu seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan dapat 

menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. 

 

d) World Coal Institute, dampak yang perlu diperhatikan dari penggunaan batu bara terutama 

pada pencemaran udara adalah : 

1. Particulate emissions, dari abu pembakaran batu bara, dimana partikulat 

menyebabkan penyakit ISPA atau gangguan visibilitas dan permasalahan debu 

terbang. 

2. Trace elements /emisi elemen, seangin dengan pembakaran batu bara yang perlu 

diperhatikan adalah berasal dari mencuri, selenium dan ersen. Logam berat ini 

berbahaya bagi manusia dan lingkungan. 

3. Nox oksida Nitrogen yang terbentuk dari proses pembakaran dimana digunakan 

atau hadir dalam bahan bakar. Senyawa ini berkonsentrasi pada terjadinya smog, 

ground level ozone, hujan asam dan emisi gas rumah kaca.  

4. Sox Oksida Sulfur, Khususnya SO2 dihasilkan akibat pembakaran sulfur yang 

terdapat batu bara, emisi sox ini akan menyebabkan hujan asam dan acidid aerosol.  

 

Untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dikeluarkan oleh limbah, 

pemerintah sudah menetapkan peraturan hukum  yang mengatur tentang limbah cair, udara 

dan B3. Intinya limbah harus dikelola dengan benar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan 

pemerintah. Tetapi pada kenyataannya banyak industri yang membuang langsung by pass ke 

sumber air (drainase, sungai), sehingga air menjadi tercemar. Banyak kerugian yang 

dirasakan, diantaranya : 

1. Matinya biota yang hidup disungai. 

2. Sektor  pertanian yang sangat tergantung pada air bersih menjadi tercemar dan gagal 

panen. 

3. Sektor perikanan yang sangat tergantung pada air bersih menjadi  tercemar dan 

menimbulkan kerugian pada peternak ikan.   

4. Sumur masyarakat  tercemar limbah sehingga masyarakat sulit mendapatkan air 

bersih.  

 

Masyarakat juga banyak yang membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai. Hal 

ini disebabkan tidak adanya sistem yang bagus yang disediakan oleh pemerintah untuk 

mengelola hal tersebut.  Permasalahan semakin rumit ketika ada pencemaran yang dilakukan 

industri, pihak industri menyatakan bahwa bahwa limbah rumah tangga yang paling banyak 

mencemari sungai. Hal ini semakin diperkuat oleh beberapa hasil penelitian DLH Kabupaten 

Bandung 2004, yang menyimpulkan bahwa limbah rumah tangga dan peternakan 

penyumbang terbesar pencemaran sungai.  
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B. Permasalahan 

Untuk memahami masalah apa saja yang dihadapi dalam  isu limbah,  akan diawali dari  

kerangka regulasi beserta masalah apa yang dihadapi dilapangan.  

 

 UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

No Point penting Permasalahan 

 

1. Kewajiban menanggulangi 

pencemaran LH 

 

Lemahnya ketaatan masyarakat khususnya dunia usaha dan 

industri untuk menjaga kelestarian LH.  Hal ini diakibatkan juga 

oleh lemahnya sistem hukum untuk menegakkan peraturan hukum 

LH secara benar.  

 

2 Kewajiban memberikan 

informasi ttg pengelolaan 

LH 

 

 Minimnya pengetahuan masyarakat tentang istilah fisika-kimia 

yang bisa menjelaskan bahaya limbah industri polutif. Istilah 

fisika-kimia kurang dapat dicerna dengan baik, karena sebagian 

orang hanya melihat dampak pencemaran dengan perubahan 

yang nampak oleh mata, yaitu  warna pekat, berbusa, bau 

menyengat. 

 Setiap pengusaha industri  tekstil biasanya memanfaatkan 

ketidaktahuan masyarakat dalam hal teknis fisika kimia, 

sehingga biasanya  memberikan informasi yang tidak akurat 

tentang pengelolaan limbah. 

 Kurangnya transparansi dan terbatasnya akses masyarakat  atas 

informasi  tentang pengelolaan lingkungan hidup, dalam tahap 

penyusunan kebijakan (mulai tahap perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). 

 

3 Pelarangan melanggar baku 

mutu  

 

Rendahnya kesadaran pihak pengusaha industri polutif untuk 

mengelola limbahnya secara benar, sehingga banyak industri yang 

membuang limbah melebihi baku mutu limbah yang ditetapkan 

pemerintah. 

 

 

4 Kewajiban AMDAL 

 

 Mudahnya perijinan mendirikan industri polutif, tanpa 

memperhatikan tata ruang (daya dukung lahan, kapasitas 

resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan, dll). Hal ini 

diakibatkan karena Pemda hanya mengejar target PAD daripada 

mengutamakan kelestarian LH. 

 Dalam menerbitkan ijin  usaha, masyarakat tidak pernah diajak 

diskusi sebelumnya, ataupun diadakan sosialisasi sebelum 

industri tersebut berdiri. 

 Ijin AMDAL tidak pernah diumumkan atau disosialisasikan 

kepada masyarakat. 

 Masyarakat sekitar industri tidak bisa mengakses ijin AMDAL 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau pihak industri pun tidak 

mau memperlihatkan ijin AMDAL nya kepada masyarakat.  

 

5 Kewajiban melakukan 

pengelolaan limbah hasil 

usaha/kegiatan. 

 

Pengelolaan limbah hanya dilakukan apabila akan diadakan 

pengawasan oleh dinas yang berwenang. Biasanya IPAl tidak 

dioperasikan  dengan alasan  biayanya mahal. 
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No Point penting Permasalahan 

 

6 Pengawasan  Rendahnya kualitas pengawasan oleh Pemerintah Daerah 

terhadap IPAL industri yang mengeluarkan limbah ke sumber 

air. 

 Terjadinya praktek KKN yang dilakukan oleh birokrasi dengan 

pengusaha, pada proses pengawasan.  

 

 

7 Sanksi administrasi Lemahnya kemauan politik dari  eksekutif,  untuk memberikan 

sanksi administrasi terhadap pengusaha yang melakukan 

pencemaran LH, dengan alasan  bahwa industri salah satu sumber 

pendapatan Kabupaten. 

 

8 Audit Lingkungan Hidup 

 

Terjadinya praktek KKN dalm proses audit LH 

9 Penyelesaian sengketa LH 

 

Penyelesain sengketa  bisa dilakukan di pengadilan dan diluar 

pengadilan (ADR). Pada kenyaaannya, banyak sengketa LH 

dilakukan dengan negosiasi antara masyarakat korban dengan 

pihak industri, dan ujung-ujungnya adalah kompensasi.  

 

10 Ganti rugi 

 

Masyarakat selalu pihak yang menderita dalam kasus pencemaran 

LH. Ganti rugi yang  diberikan  tidak sepadan dengan dampak 

yang dialami  dalam jangka panjang.  

 

11 Hak Masyarakat dan 

Organisasi Lingkungan 

Hidup Untuk Mengajukan 

Gugatan 

 

Masyarakat korban banyak yang melakukan gugatan tapi selalu  

dalam posisi yang lemah.  

12 Penyidikan 

 

Masih adanya kelemahan dalam sistem pemantauan  kualitas fisik-

kimia air, diantaranya  :  

 Apabila kegiatan pemantauan kualitas fisik-kimia dilakukan 

oleh lebih dari satu instansi dengan menggunakan metode, 

labolatorium, dan peralatan yang berbeda maka data yang 

diperoleh akan berbeda dan tentu akan membingungkan 

masyarakat 

 Mahal, pemeriksaan parameter hasilnya akan diakui oleh 

pemerintah apabila diperiksakan pada labolatorium yang 

ditunjuk oleh pemerintah. 

 Terbatas, Hanya dapat dilakukan oleh tenaga terlatih, 

peralatan, bahan-bahan kimia yang memadai. Dan dalam 

upaya pembuktian di pengadilan data-data kualitas fisik-kimia 

yang diakui adalah yang dilakukan oleh laboratoriun Forensik 

(Labfor Kepolisian). 

 Memiliki keterbatasan untuk menggambarkan kualitas air 

yang sesungguhnya, teknik ini kurang memungkinkan untuk 

memantau fluktuasi seluruh variabel yang berkaitan dengan 

kualitas kehidupan akuatik dan kondisi ekologi sungai. 

Kelemahan tersebut berakibat  terjadinya manipulasi data dalam 
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No Point penting Permasalahan 

 

melakukan pembuktian didalam pengadilan. (sumber: Menurut 

Prigi Arisandi, peneliti dari Lembaga Kajian Ekologi dan 

Konservasi Lahan Basah) 

 

13 Ketentuan Pidana  Lemahnya penegakkan hukum lingkungan terhadap para 

pelaku perusakan lingkungan. 

 Inkonsistensi peraturan perundang-undangan bidang 

lingkungan hidup. 

 Terjadinya praktek KKN dalam setiap dinas/instansi sehingga 

hukum tidak bisa ditegakkan. 

 

 

 

PEYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UU NO. 23 

TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

A. PENGERTIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang 

ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. (PP No. 54/2000) 

 

B. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau  di luar 

pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (UU No. 

23/1997) 

 

C. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PROSES PENGADILAN 

a. Melalui Perangkat Hukum Perdata. (Pasal 34 s/d 39 UU No. 23/1997) 

1. Gugatan ganti rugi 

2. Gugatan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan hidup 

 

b. Melalui Perangkat Hukum Pidana. (Pasal 41 s/d 48 UU No. 23/1997) 

1. Tuntutan penjara, kurungan, denda. 

2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perangkat hukum pidana harus  

memperhatikan asas subsidaritas artinya baru dapat digunakan apabila sanksi 

administrasi, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar 

pengadilan tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar, dan/atau 

akibat perbuatannya relatif besar, dan/atau perbuatannya meresahkan masyarakat. 

 

D. TATA CAR A PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN 

1. Berdasarkan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. 

2. Putusan Pengadilan belum bersifat final , hingga mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap (melalui proses Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali). 

 

E. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN 

(ALTERNATIVE DISPUTES RESOLUTION – ADR) 

a. Pengertian ADR 
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ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam forum dan 

dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak. (Keputusan Gubernur Jawa Barat 

No. 32/2000). 

 

b. Prinsip umum ADR 

1) ADR bersifat pilihan secara sukarela. 

2) ADR hanya diterapkan untuk penyelesaian sengketa yang bersifat perdata. 

3) ADR tidak dapat dilaksanakan secara simultan dengan proses penyelesaian 

dipengadilan untuk kasus yang sama. 

4) Tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi, tetapi dapat mencakup pula pada upaya-

upaya lain untuk melindungi lingkungan hidup. 

 

c. Bentuk-bentuk ADR 

1) Negosiasi : bentuk perundingan yang dilakukan secara langsung oleh para pihak 

untuk memperoleh kesepakatan mengenai hal tertentu. 

2) Mediasi : bentuk perundingan yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai hal tertentu dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral 

(mediator) yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. 

3) Arbitrase : bentuk perundingan  yang dilakukan oleh para pihak untuk 

memperoleh kesepakatan mengenai hal tertentu dengan dibantu  oleh pihak ketiga 

yang netral yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. 

 

d. Prosedur ADR 

 

1) Para pihak yang bersengketa melaksanakan perundingan untuk mencapai 

kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Tata cara penyelesaian 

sengketa yang memakai bantuan pihak ketiga berpedoman pada PP No. 54/2000). 

2) Apabila telah dicapai kesepakatan, maka kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis 

diatas kertas bermaterai. 

3) Selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan, surat kesepakatan didaftarkan 

di Pengadilan Negeri. 

 

Sifat Kesepakatan 

Bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada proses hukum lainnya terhadap 

kesepakatan yang telah dicapai dan didaftarkan di Pengadilan Negeri serta 

kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam 

kesepakatan. 

 

Kesepakatan = Undang-undang bagi yang membuatnya. (Pasal 1338 BW) 

 

 

F. TATA CARA PENGELOLAAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

1) Pengaduan disampaikan kepada: 

a. Kepala Desa/Lurah atau Camat Setempat (selanjutnya disampaikan kepada Bupati 

melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup). 

b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

 

2) Pengaduan dilengkapi dengan: 

a. Identitas lengkap pelapor. 

b. Perkiraan sumber pencemaran/perusakan lingkungan hidup. 

c. Lokasi terjadinya pencemaran/ perusakan lingkungan hidup. 

d. Waktu terjadinya pencemaran/ perusakan lingkungan hidup. 
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e. Keterangan tentang media lingkungan hidup dan atau korban. 

 

3) Kepala Dinas menugaskan petugas pengelola pengaduan untuk melakukan verivikasi 

dan penyelesaian sengketa. 

 

4) Petugas pengelola pengaduan melaksanakan penyelesaian sengketa melalui: 

a. Forum musyawarah  antara pihak yang bersengketa. 

b. Melalui forum pengadilan apabila tidak dicapai kesepakatan antara pihak yang 

bersengketa. 

c. Melalui forum pengadilan apabila terdapat bukti awal adanya tindak pidana. 


