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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan 

tambak terhadap kerusakan lingkungan . Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi 
kasus. Penelitian ini lebih di tekankan pada pencemaran lingkungan yang di 
akibatkan perusahaan tambak udang yang merusak lingkungan, sehingga 
menimbulkan akibat hukum yang berupa tanggung jawab atas kerugian yang 
diderita warga masyarakat dan proses penyelesaiaannya secara perdata. 

Simpulannya adalah dalam proses penegakan hukum lingkungan telah 
diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang 
dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan maupun 
penindakannya yang menimbulkan tanggung jawab hukum seperti halnya ganti 
rugi dan untuk proses penyelesaiannya melalui jalur non litigasi dan litigasi. 

 

Kata kunci : tanggung jawab, ganti rugi, dampak lingkungan, tindakan perdata. 
 
 

The responsibility punish company of prawn fishpond to damage of 
environment 

( Study Di Dusun Kuangwae Kecamatan Sakra Timur) 

 

This research aim to for the analyze of responsibility company of fisopond 
of damage of environment. This research use type approach of empirical yuridis 
with case study . this research more emphasizing at contamination of 
environment. Causing legal consequences which the from of responsibility of 
lossin society citizen distress abd its solution civily. 

Its conclusion is in course of straightening of environmental law have 
arranging all kind of badness and also collision, to perpetrator both for conducting 
company and also individualness. With preventive effort and also action 
generation responsipibility punish as does indemnitfy and of its solution prosess 
pass non litigation and litigation. 

Key word:  Responsipibility, compensatory, environmental impact,  



PENDAHULUAN 

 

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh 

lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun 

perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang luas dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan 

yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik atau tidak sehat dan dapat pula 

sebaliknya, apabila pemanfaatnya tidak digunakan sesuai dengan 

kemampuannya serta melihat situasinya. 

“Dalam pendayagunaan sumber daya alam, sangat mempengaruhi kondisi 

lingkungannya bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah 

berimbang  antara kehidupan sumber daya alam ini memperhatikan tujuannya 

dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian – 

pemakaiannya”.1 

 “Limbah - limbah industri yang dibuang kesungai atau kelaut dan udara 

dalam persyaratan yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, 

air, udara, maupun tanah, kemungkinan pencemaran  telah berlangsung 

apabila telah melampaui atau tidak berada pada titik batas ambang 

pencemaran”.2 

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu 

yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk 

menghormati hak - hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain juga 
                                                             

1P . Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulanganya, (Jakarta: Pt.  
Rieneka Citra, 2002), hlm.4 
2Ibid,hlm. 5 



terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok 

orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa 

memperhatikan dampak dan hak orang lain.3 

Pada dasarnya, adanya perubahan kondisi lingkungan akibat kerusakan 

dan pencemaran lingkungan  akan mempengaruhi ekosistem di alam. Bentuk 

perusakan lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan 

menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, yakni banjir, kebakaran 

hutan, krisis air bersih bisa berdampak buruk pada lingkungan, khususnya 

bagi kesehatan manusia.  

Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi 

kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam 

kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Dalam pasal 1365 kitab undang - 

undang hukum perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan 

melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk 

memberikan ganti rugi, tidak perlu adanya hubungan kontraktual  antara pihak 

yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka yang jadi permasalahan yang dikaji 

adalah pertama bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan tambak 

terhadap dampak lingkungan disekitarnya ? kedua bagaimana proses 

penyelesaian secara perdata tanggung jawab hukum perusahaan tambak 

terhadap dampak lingkungan sekitarnya. ? 

                                                             
3Ibid, hlm. 17 



Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana 

tanggung jawab hukum perusahaan tambak yang diakibat dampak lingkungan 

tambak udang. Kedua Untuk mengetahui dan menjelaskan proses 

penyelesaian secara perdata tanggung jawab hukum perusahaan tambak akibat 

dampak lingkungan tambak udang. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu pertama hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya dalam  bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan 

hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. Kedua hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi 

masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk 

melakukan proses penyelesaian dalam hal pihak tambak udang dan 

masyarakat .  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan 

pendekatan yang digunakan yaitu statute approach, dan case study approach. 

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 

yang dalam data sekunder atau data kepustakaan mencakup tiga jenis bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara responden dan informen. Tekhnik 

analisa data dengan cara data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif  

 

 



PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Dusun  Kuangwae 

Dusun  Kuangwae yang masuk dalam wilayah Desa Gelanggang 

Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, terletak pada sebelah 

utara dan di sebelah selatan Dusun  Kuangwae adalah laut kemudian di 

sebelah timur ada Dusun  Kuangwae Tengah dan di sebelah barat 

berdampingan dengan Dusun  Kuangwae yaitu Dusun Selayar. Dengan 

adanya pemekaran tersebut Dusun  Kuangwae masuk dalam wilayah Desa 

Menceh Kecamatan Sakra Timur, begitupun dengan Dusun  yang lainnya 

yang masuk dalam wilayah pemekaran, termasuk dalam Desa Menceh.  

 
B. Perusahaan  Tambak Udang Yang Ada Di Dusun  Kuangwae 

Usaha budidaya tambak udang PT. UD. Sinta berlokasi di Dusun  

Kuangwae Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur. Lokasi lahan tambak 

berdekatan dengan laut yang termasuk dalam Dusun  Kuangwae. Tambak PT. 

UD. Sinta sebelumnya memiliki luasan lebih dari 10 ha, namun saat ini 

berkurang sikitar 8 ha akibat abrasi. Lokasi kegiatan budidaya berada di 

pantai yang langsung berbatasan dengan laut. Jenis udang yang dibudidaya 

oleh tambak udang tersebut adalah udang panama dan dalam satu tahun 

tambak udang tersebut bisa dua kali panen. 4 

 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal  saepullah, tanggal 27 juli 2013 



C. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambak Terhadap Dampak 

Lingkungan Disekitarnya 

1. Permasalahan Lingkungan Menurut Hukum Lingkungan Dan 

Perdata 

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah 

yang semakin hari semakin menghawatirkan, pengeksploitasian yang tidak 

sesuai dengan mekanisme dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan 

adalah bentuk nyata para perusahaan pengeksploitasi di Negara ini. 5  

Masalah lingkungan ini dikaitkan dengan dampaknya (limbah) 

mempunyai beberapa aspek yang terkait :6 

1. Lingkungan itu sendiri, meliputi : 

a. Tanaman. 

b. Perikanan/peternakan. 

c. Tanah. 

d. Air. 

e. Udara. 

2. Penderita, dalam hal ini penduduk atau sekelompok orang yang 

terkena dampak, yang merasa secara langsung atau tidak langsung. 

3. Perusahaan, dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan termasuk di 

dalamnya : Pemilik, Penanggung jawab kegiatan,karyawan/buruh . 

  

                                                             
5 A.Tresna Sastrawijaya, MSc.  Pencemeran lingkungan, jakarta: Reanika Cipta, 2000 hlm. 14 
6 Ibid, hlm 82 



 

2. Kedudukan Perusahaan Terhadap Tanggung Jawab Hukum Atas 

Pencemaran Lingkungan  

 Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai 

beberapa fungsi yang sangat penting yang kepentingan pada umumnya  7: 

1. Perusahaan pasti selalu  memenuhi kebutuhan masyarakat, dari 
kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-
kebutuhan apapun. 

2. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan 
pekerjaan baru. 

3. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan 
masyarakat. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perusahaan 

sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai yang sangat penting bagi 

masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat itu sendiri. 8 

 
3. Kegiatan Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Kegiatan yang dilakukan perusahaan di dalam masyarakat juga 

mengandung dua hal positif dan negatif tersebut. Pada saat dan sepanjang 

kegiatan perusahaan memang untuk memenuhi kebutuhan dan atau 

permintaan masyarakat, maka kegiatan tersebut dianggap positif.  

Akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat 

menimbulkan dampak negatif apabila mempunyai akibat buruk bagi 

lingkungan dan faktor-faktor produksi yang lain. Timbulnya dampak 

                                                             
7 http//: www. Tanggungjawabhukum/ataskeberadaanlingkungan/ (diakses tanggal 10 

Agustus 2013 pukul 19.00 Wita 
8 Ibid, 



negatif itulah yang perlu dan harus diatur agar tidak merugikan 

masyarakat dilingkungan dan para pemangku kepentingan. 9 

 
4. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan 

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UU PT, tampaknya 

menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) , 

mengartikannya sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya. 

5. Aspek - Aspek Tanggung Jawab Hukum Akibat Dampak Lingkungan  

a. Pertanggung jawaban ganti rugi menurut hukum perdata 

Menurut ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas 

sejumlah kerugian yang diderita pihak lain. Suatu perbuatan, menurut 

perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama melalui 

yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan 

yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan masyarakat, baik 

dalam hubungannya dengan peribadi  maupun harta benda orang lain.  

                                                             
9  Abdul R. saliman, dkk. Hukum bisnis untuk perusahaan,  Jakarta: Pranada Media, 2005, 

hlm 81 



b. Sistem Pengaturan Ganti Rugi  Menurut Kuhperdata 

Kitab undang- undang hukum perdata merupakan kiblat hukum 

perdata di Indonesia termasuk kiblat hukum yang berkenaan dengan 

perbuatan melawan hukum  mengatur kerugian dan ganti rugi 

hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua 

pendekatan yaitu sebagai berikut :10 

1) Ganti rugi umum 

2) Ganti rugi khusus 

 
c. Tanggung Jawab Mutlak Tentang Benda dan Aktifitas Yang 

Berbahaya 

Faktor-faktor yang menentukan apakah suatu tanggung jawab 

mutlak dapat diberlakukan yaitu :11 

1. Tempat dimana hal tersebut terjadi  

2. Kebiasan kebiasaan masyarakat 

3. Kesanggupan sevara alami dan 

4. Penerimaannya untuk suatu tujuan tertentu  

 
d. Tanggung Jawab Pemncemaran Lingkungan 

1. Polutter pays principle ( kerusakan lingkungan) 

2.  Pertanggung Jawaban Khusus 

tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan fault. 

 

                                                             
10 Siahaan.Op.cit., hlm 135  
11 ibid, hlm. 183 



6. Tanggung Jawab Langsung Dan Seketika (strict liability) 

a. Prinsip Strict Liability Dalam Undang-Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

b. Absolute Leability 

c. Strict Leability 

 
D. Proses Penyelesaian Secara Perdata Tanggung Jawab Hukum 

Perusahaan Tambak Terhadap Dampak Lingkungan Sekitarnya 

Terjadinya sengketa lingkungan merupakan suatu yang tidak 

dikehendaki namun apabila terjadi maka harus diselesaikan dengan cara 

yang memadai. Para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai 

mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu 

memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat, praktis,efektif, 

efisien, pragmatis, kooperatif, serta prospektif.12 

Terdapat beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa 

lingkungan. 

1. Melalui di luar lembaga peradilan.  

a. Alternatif penyelesaian sengketa  

Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

(alternatif dispute resolution)  dalam hukum lingkungan di banyak 

negara termasuk Indonesia, kini telah berkembang khususnya di 

keperdataan.  

b. Jenis-jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

                                                             
12 A’an Efendi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jakarta: Airlangga, 2006, hlm 16 



Sistem ADR pada dasarnya melalui empat model penyelesaian 

yaitu:13 

1) Arbirase ( arbitration) 

2) Negosiasi( negotiation) 

3) Mediasi (mediation) 

4) Konsiliasi (consiliation)  

2. Melalui lembaga peradilan negara 

 lembaga peradilan sebagai institusi negara, berwenang 

menjalankan kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, serta 

memutus perkara atau sengketa hukum  yang diajukan kepadanya. 

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

penyelesaiannya sengketa lingkungan diluar pengadilan yang dipilih 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 

bersengketa. 

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala 

bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang 

dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan 

(preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif 

ini ada beberapa jenis  yang dapat diterapkan dan penerapannya 

tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain 

melihat dampak yang ditimbulkannya. 

 Tindakan Administratif. Tindakan Pidana. Tindakan Perdata. 

                                                             
13 Muhammad Taufik Makarao, op.,cit. hlm 120 



PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Pencemeran lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambak 

yang disebabkan oleh bahan-bahan berbahaya dan beracun yang berlebihan 

yang terkandung dalam uap udara yang dihasilkan tambak yang 

mengakibatkan tumbuhan di sekitar menjadi kering dan sulit berkembang  

dan kesehatan manusia terancam. Oleh karena itu, pihak tambak harus 

bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan . 

2. Dalam proses penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk 

pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh 

perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun 

penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis 

instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari 

keperluannya. bisa lewat jalur non litigasi yaitu mediasi, negosiasi, 

konsiliasi, arbitrasi dan jalur pengadilan jenis-jenis instrument yang 

dimaksud meliputi: Tindakan Administratif; Tindakan Perdata (proses 

perdata);  Tindakan Pidana (proses pidana). 

  



 

B. Saran 

1. Kegiatan usaha tambak udang walaupun sangat menguntungkan dari segi 

ekonomi, namun sangat rentan terhadap lingkungan hidup. Sebelum 

memulai usahanya perusahan-perusahan wajib memiliki izin lingkungan 

yang merupakan dasar bagi penerbitan uzin usaha, agar semua perusahan 

termasuk perusahan yang memperhatikan lingkungan hidup. 

2. Pemerintah juga harus lebih peka untuk mengontrol apabila terjadi 

penyimpangan oleh perusahaan  yang mengakibatkan pencemaran 

lingkungan hidup. Oleh karena itu perusahan wajib melakukan analisis 

resiko lingkungan agar mengetahui resiko-resiko apa yang kemungkinan 

akan terjadi dan mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan 

dilakukan perusahaan. Dan memfasilitasi dalam proses penyelesaian 

sengketa dengan meberikan solusi – solusi yang dapat mendamaikan para 

pihak. 
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