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Aspek Perdata dalam Hukum Lingkungan



Aspek Keperdataan Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua
pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi
dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan
secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak
yang bersengketa.



DUA KATEGORI TUJUAN
PEMAKAIAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA:

1. Upaya hukum berupa gugatan di pengadilan mengenai
masalah ganti kerugian atau kompensasi atas dasar perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad, tort) atau yg disebut
sbg hubungan non contractual (Pasal 1365 BW);

2. Upaya hukum berupa gugatan di pengadilan atas dasar
hubungan contractual (contractuele aansprakelijkheid), 
misalnya dalam suatu perjanjian jual beli atau sewa-menyewa
sebidang tanah. Dalam hal ini terdapat suatu keadaan
wanprestasi dengan adanya cacat tersembunyi
(pencemaran/kerusakan) pada obyek jual beli. (Contoh
putusan Mahkamah Gravenhage, Nederland, 14 Oktober
1987). Kaedah-kaedah mengenai hukum perikatan berlaku di
sini (Pasal 1243 BW).
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POLLUTER PAYS PRINCIPLE
(Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009)

PENCEMAR/ PERUSAK LH WAJIB:

1. Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita

2. Melakukan Tindakan Hukum Tertentu:

- Memulihkan Fungsi Lingkungan

- Memasang atau Memperbaiki Alat

- Menghilangkan atau Memusnahkan Penyebab

Timbulnya Pencemaran

3. Hakim Dapat Menetapkan Pembayaran Uang

Paksa (Dwangsom) atas Setiap Hari Keterlambatan

Penyelesaian Tindakan Tertentu
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Penyelesaian Sengketa Lingkungan
di Luar Pengadilan Berdasarkan UUPLH

 ADR bersifat Pilihan

 Tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup

 Gugatan perdata tidak boleh diajukan pada saat proses ADR 
berjalan

 Ruang lingkup kesepakatan tidak terbatas pada ganti kerugian
(damages), tindakan dan penanggulangan dampak negatif
terhadap lingkungan perlu menjadi bagian dari kesepakatan
(komprehensif)

 ADR dapat menggunakan jasa pihak ketiga netral se-bagai
penengah (mediator) atau wasit (arbiter)
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Diselenggarakan Utk Mencapai Kesepakatan Mengenai:
1. Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian
2. Tindakan Hukum Tertentu Guna Menjamin

Tidak Akan Terjadinya/Terulanginya
Dampak Negatif Terhadap LH

TANPA atau MENGGUNAKAN 

JASA PIHAK KETIGA

A. Tidak Memiliki Kewenangan

Mengambil Keputusan

B. Memiliki Kewenangan

Mengambil Keputusan

Pemerintah dan/atau Masyarakat 
Dapat Membentuk Lembaga Penyedia

Jasa Pelayanan Penyelesaian
Sengketa LH di Luar Pengadilan

Yang Netral

PENYELESAIAN
SENGKETA LH

DI LUAR
PENGADILAN

Diatur Dalam

PP No. 54/2000

NEGOSIASI

MEDIASI

ARBITRASE
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MEKANISME ADR MENURUT PP 54 TAHUN 2000

1. Para Pihak/Salahsatu Dpt Mengajukan Bantuan Ke LPJPPSLH Dengan
Tembusan Kepada Bapedalda setempat

2. Bapedalda Dalam Waktu Maksimum 30 Hari Wajib Melakukan Verifikasi

Tentang Kebenaran Fakta-fakta Tentang Permohonan & Menyampaikan
Hasilnya Kepada Lembaga Penyedia Jasa

3. LPJ Wajib Mengundang Para Pihak Dalam Waktu Maksimal 14 Hari

4. Para Pihak Berhak Memilih Mediator Dari LPJ yang bersangkutan

5. Penyelesaiannya Tunduk Pada Kesepakatan yang Dibuat Antara Para

Pihak dengan Melibatkan Mediator

6. Kesepakatan yang Dicapai Wajib Dituangkan Dalam Perjanjian Tertulis

Di Atas Kertas Bermeterai

7. Kesepakatan Ditandatangani Oleh Para Pihak dan Mediator

8. Lembar Asli atau Salinan Otentik Kesepakatan Diserahkan & Didaftar-

kan Kepada Panitera PN Dalam Waktu Maksimal 30 Hari
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Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU 

PERUSAKAN LINGKUNGAN

(Pasal 34 UUPLH jo 1365 BW

PENYELESAIAN

SENGKETA LH

DI PENGADILAN

(PERDATA)

Hak Masyarakat
Mengajukan Gugatan

(Class Action)

Hak Organisasi LH
Mengajukan Gugatan

(Legal Standing)

TANGGUNG 

JAWAB 

MUTLAK

(Strict Liability)

TANGGUNG JAWAB

BERDASARKAN PADA

PRINSIP KESALAHAN

(Liability based on fault)

Harus memenuhi
Persyaratan

(Pasal 92 UUPLH)P

Unsur Kesalahan 

Tidak Perlu dibuktikan

oleh Pihak Penggugat

Pada kegiatanTertentu

(Pasal 88)

Diatur pengecualiannya

1. Class members cukup banyak

2. Ada kesamaan fakta/peristiwa

3. Kesamaan jenis tuntutan

4. Representatif dan jujur

POKOK GUGATAN
BUKAN GANTI 

KERUGIAN

1

4

3

2
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PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR 
LITIGASI (IN COURT)

▪ Proses: Panjang, costly, time consuming

▪ Penekanan pada: facts; precedents; procedures; argument

▪ Mekanisme: tidak sederhana dan rumit

▪ Aparat: Belum siap? (hakim dan pengacara)

▪ Dukungan: Kelangkaan data/informasi;

▪ Output: Winner and looser (citra pihak-pihak bersengketa
jatuh)

▪ Sering dihadapkan pada ketidakpastian putusan

▪ Benturan alat bukti pada kerahasiaan ‘perusahaan’
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Persyaratan Dalam Melakukan Gugatan Class Action Bagi Organisasi
Lingkungan Hidup
(Ps.92 (3) UUPPLH)

• Berbentuk badan hukum atau yayasan;

• Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang 
bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

• Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya
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MANFAAT 
CLASS

ACTION
(Kadir Mappong, 2002)

1

3

4

Lebih ekonomis

Perubahan sikap 

perilaku 

pelanggaran

Putusan konsisten

Mencegah pengulangan 
Gugatan serupa

Secara individual

Ada efek penjera bagi pencemar 

atau perusak lingkungan

Putusan yang bertentangan satu 

sama lain atau tidak konsisten 

mengenai tuntutan sejenis dapat

dihindarkan

2
Akses pada keadilan

Apabila gugatan diajukan secara
individual akan menyebabkan 
Bebab bagi Calon penggugat
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Identifikasi
Korban

Dan Kerugian

Pemberian kuasa
dan

penyusunan
gugatan

Pendaftaran
Gugatan

BANDING
KASASI

Komponen Biaya

1. Akomudasi &
Transportasi

2. Identif Korban
3. IdentifKerugian
4.   Gelar Perkara

Komponen Biaya
1. Akomodasi &

Transportasi
2. Saksi Ahli
3. Sidang Lapangan

Tim Investigasi
Lawyer & 

Tim Kampanye
Lawyer  

Penetapan
Gugatan

Class Action

Komponen Biaya

Pembuatan
Surat Gugatan

PENGADILAN TINGGI
MA

HAKIM
MAJELIS

KOMPONEN BIAYA
MONITORING

Perdamaian
Di muka
Hakim 

(acara mediasi)

Pemeriksaan
Perkara

Akta

Perdamaian

Putusan

Pelaksanaan

Putusan

Pelaksanaan

Putusan

Tidak 
Sepakat

Sepakat

Terima

TidakTerima

CLASS ACTION

Komponen Biaya

Pendaftaran
Gugatan

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM MELAKUKAN GUGATAN 
CLASS ACTION
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BEBERAPA HAL 
YANG PERLU

DIPERHATIKAN
DALAM MELAKUKAN

CLASS ACTION
DAN LEGAL STANDING 

NGO

1

2

Hak organisasi LH terbatas pada tindakan

tertentu tanpa ganti rugi

kecuali biaya pengeluaran riil

3

Masyarakat berhak mengajukan 

Gugatan perwakilan ke 

Pengadilan  Ps.91 (2) UUPPLH

Organisasi LH berhak mengajukan

gugatan untuk kepentingan 

pelestarian LH  Ps. 92 (1) UUPPLH

Tata Cara pengajuan gugatan

LH mengacu Hukum Acara 

Perdata

Organisasi LH yang akan

Menggugat harus memenuhi

Persyaratan Ps. 92 (3) UUPLH

5

4

5

6
Tata cara pengajuan gugatan

Class Action mengacu pada Perma No.1 Tahun 2002

Tentang Acara Gugatan Perwakilan KelompokHak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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Contoh Legal Standing
(Hak gugat organisasi Lingkungan Di Indonesia)

 Gugatan perdata Yayasan WALHI yang ditujukan terhadap 5 instansi pemerintah dan PT. IIU. 
Dalam hal ini penggugat tidak tampil di pengadilan sebagai penderita dan juga bukan sebagai
kuasa para penderita. Akan tetapi sebagai organisasi mewakili kepentingan publik, yaitu
kepentingan mengupayakan perlindungan daya dukung ekosistem, (untuk pertama kalinya
legal standing atau hak gugat LSM diakui oleh pengadilan, 1989).

 Kasus Praperadilan yang menghadirkan 3 LSM yaitu WALHI, Yayasan Citra Asri Nusantara dan
Pondok Pesantren An-Nuqayah melawan Kejaksaan Negeri Mojokerto dalam masalah
pencemaran pabrik pulp dan kertas

 Kasus kerusakan hutan dan badan jalan yang mengakibatkan banjir. Sebagai penggugat Badan
Analisa Dampak Lingkungan dan Hutan. Tergugatnya Menteri LH, Gubernur riau, Dephut, PT. 
RAPP, PT. A, PT. KIK, PT. AFR, PT. RAK.
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Contoh Gugatan Class Action

• Kasus gugatan warga Kali Banger di Pekalongan   terhadap 3 pabrik tekstil di Pekalongan 
karena pencemaran air limbah

• Kasus gugatan masyarakat Desa Karang Mulya, Desa Mandalasari Kec Kadungoro Kab 
Garut, Jawa Barat dalam masalah banjir dan tanah longsor disekitar Gunung Mandalawangi. 
Kasus ini mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda.  Sebagai tergugat Kepala Unit 
Perum Perhutani, Presiden RI, Menteri Kehutanan, Gubernur Jabar, Bupati Garut.



Kendala Dalam Melakukan Gugatan Class Action

• pembiayaan gugatan

• menghadirkan saksi ahli

• menghitung komponen kerugian

• identifikasi Kelas (korban)

• distribusi ganti kerugian

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



MACAM-MACAM GUGATAN DALAM KASUS 
LINGKUNGAN HIDUP

1. Gugatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berdasarkan Pasal 90 UUPPLH

2. Gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 87 
UUPPLH;

3. Gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 88 
UUPPLH;

4. Gugatan perwakilan (Class Action) berdasarkan
Pasal 91 (2) UUPPLH; dan

5. Gugatan organisasi lingkungan hidup (Legal 
Standing) berdasarkan Pasal 93 UUPLH.

6. Gugatan Administratif berdasarkan Pasla 93 
UUPPLH
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Gugatan kerugian dan Pemulihan Lingkungan
berdasarkan Pasal 87 dan 88 UUPLH

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.

2. (Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu 
badan usaha 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.

- Ketentuan Pasal 87 tersebut menganut asas liability based on fault (tanggung jawab yang didasarkan pada unsur
kesalahan), sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata tentang beban pembuktian
(bewijslast).

- Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah:
1. perbuatan bersifat melawan hukum;
2. pelaku harus bersalah;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

- Sedangkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 

- Dengan demikian penggugat tidak hanya berkewajiban untuk dapat membuktikan keempat unsur tersebut, tetapi
juga harus dapat membuktikan bahwa keempat unsur tersebut memiliki hubungan kausalitas, apabila tidak dapat
membuktikannya, maka otomatis tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan penggugat.
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Gugatan ganti kerugian
berdasarkan Pasal 88 UUPLH

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak
atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan.

- Ketentuan Pasal 88 UUPLH tersebut menganut asas strict liability (asas tangung jawab mutlak atau
asas tanggung jawab langsung dan seketika) yang diikuti dengan prinsip shifting of burden of proof
atau omkering van bewijlast (pembuktian terbalik; artinya yang dibebani untuk pembuktian adalah
tergugat dalam hal ini pencemar bukan penggugat atau korban). 
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- Penerapan asas dan prinsip tersebut hanya terbatas (limitatif) pada kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan
yang terkait dengan:

1. usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
2. usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3); dan atau
3. usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- Jenis usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan berdasarkan ketentuan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL) 
wajib memiliki AMDAL. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL dewasa ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dewasa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

- Dengan demikian, di luar ketiga kasus tersebut, gugatan harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 34 UUPLH;

- Di samping itu, asas dan prinsip itu hanya dapat diterapkan pada kasus perdata lingkungan hidup tidak dapat diterapkan
pada kasus pidana lingkungan hidup;

- Tergugat harus dapat membuktikan bahwa kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kerugian yang 
diderita oleh penggugat bukan karena perbuatan tergugat atau kasus tersebut terjadi karena:

a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- Jika tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka secara otomatis tergugat harus membayar ganti kerugian yang 
dituntut oleh penggugat.
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Gugatan perwakilan (Class Action)
berdasarkan Pasal 37 UUPLH

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak
hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat;

(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan
masyarakat;

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Unsur-unsur gugatan class action sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 91 adalah:
1. hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri (class representative) dan orang lain 

dalam jumlah yang besar (class members);
2. pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar (numerousity of  class members), dan;
3. kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili (commonality).
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- UUPLH tidak menyebutkan secara tegas berapa jumlah minimal dari korban yang banyak itu. Tetapi setidak-tidaknya, 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
menyebutkan bahwa jumlah yang banyak itu sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-
sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Dalam Pasal 2 disebutkan secara tegas persyaratan gugatan class 
action adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan
secara sendiri-sendiri;

2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta
terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang 
diwakilinya.

- Dengan tidak ditentukannya secara tegas jumlah minimal korban untuk dapat mengajukan gugatan class action, maka
jumlah minimal tersebut menjadi relatif sifatnya, karena penafsiran terhadap point 1 sepenuhnya menjadi wewenang
hakim;

- Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah minimal itu antara penafsiran hakim yang satu dengan yang 
lain menjadi terbuka lebar; 

- Slamet Riyanto yang pada saat itu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan mengatakan bahwa idealnya paling sedikit 50 
orang atau apabila tidak memenuhi/mencapai jumlah di atas, sekelompok orang penduduk dari sebuah desa/kampung
yang mengalami kerugian yang sama akibat perbuatan pelanggaran perusakan hutan, atau pelanggaran pengelolaan
lingkungan hidup, atau pengelolaan perlindungan konsumen;

- The Federal Court of Australia Act 1976 mempergunakan kriteria jumlah orang yakni 7 (tujuh) orang;

- Sedangkan US Federal Rule of Civil Procedure lebih menekankan pada kriteria ketidak-praktisan (impracticable).
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Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai:

1. bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau 

perusakan;
3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan 

terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; 
dan/atau

4. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif 
terhadap lingkungan hidup.



Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa
mediator dan/atau arbiter untuk membantu
menyelesaikan sengketa



Masyarakat dapat membentuk lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan
tidak berpihak.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia
jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang bersifat bebas dan tidak berpihak.



Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Hidup Melalui Pengadilan

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Setiap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan perbuatanmelanggar hukum berupa
pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup
yang menimbulkan kerugian pada orang lainatau
lingkungan hidup wajib membayarganti rugi dan/atau
melakukan tindakantertentu.

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan,
pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan
dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak
melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau
kewajiban badan usaha tersebut.



Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang
paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas
pelaksanaan putusan pengadilan.

Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan
peraturan perundangundangan Pembebanan
pembayaran uang paksa atas setiap hari
keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan
untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah
demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Tanggung Jawab Mutlak

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan
B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

“bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak
perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan
melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat
dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini
dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

“sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan
perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.



Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan 
Gugatan

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana
diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak
berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha
dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau
mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola
limbah B3.



Hak Gugat Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung
jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan
ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

“kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan
merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan
fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



Hak Gugat Masyarakat

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.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan
fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan
di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan



Hak Gugat Organisasi Lingkungan 
Hidup

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang
tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan
hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti
rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.



Organisasi lingkungan hidup dapat
mengajukan gugatan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. berbentuk badan hukum;

b.menegaskan di dalam anggaran dasarnya
bahwa organisasi tersebut didirikan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan
hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai
dengan anggaran dasarnya paling singkat 2
(dua) tahun.



Gugatan organisasi lingkungan hidup (Legal Standing) 
berdasarkan Pasal 38 UUPLH

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan
untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya
atau pengeluaran riil;

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan

dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- Organisasi lingkungan (LSM) yang tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut otomatis
tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup menggugat
pencemar dan/atau perusak lingkungan.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn
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