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eraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan sumber 

daya alam terus mengalami upaya pembaharuan dan penyempurnaan sejak 

pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuang-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada 

Oktober 2009, upaya-upaya berbagai pihak, baik akademisi, pemerintah maupun 

masyarakat sipil, telah membuahkan sebuah Undang-undang yang dianggap 

berpihak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).  

Keberadaan UU No. 32 Tahun 2009 tersebut tentu tidak akan mampu menjawab 

persoalan-persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, jika tidak 

diimplementasikan dan ditegakkan dengan baik. Untuk kebutuhan itu, diperlukan 

pemahaman yang komprehensif terhadap UU No. 32 Tahun 2009, tidak hanya 

dalam teks namun juga konteks yang mendasari mengapa ketentuan-ketentuan 

tersebut dilahirkan.  

Sehubungan dengan hal itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 

menerbitkan Anotasi Hukum UU No. 32 Tahun 2009. Anotasi ini dibuat dengan 

menganalisa secara historis ketentuan dalam undang-undang, hubungan 

P 
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keterkaitan antar norma dan antar undang-undang, dan beberapa konsep yang 

relevan untuk menjelaskan rumusan ketentuan undang-undang. Ke depan, Anotasi 

Hukum ini diharapkan dapat menjadi living document yang berkembang terus 

untuk merekam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, misalnya dengan 

memasukkan berbagai tafsir hakim dalam putusan pengadilan di bawah UU No. 32 

Tahun 2009.    

Atas terbitnya buku ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para ahli 

yang terlibat dalam perumusan UU No. 32 Tahun 2009 atas masukan yang telah 

diberikan, yaitu: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.; Mas Achmad Santosa, SH., LLM.; 

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH.; Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo; Prof. Muladi, 

S.H; para Peneliti Senior ICEL; Tim Penyusun; dan Kontributor. Saya juga ucapkan 

terima kasih kepada USAID melalui Program Representasi (ProRep) atas 

dukungannya dalam penulisan Anotasi ini.  

Kami menyadari bahwa publikasi ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, 

saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan seantiasa kami sambut baik 

demi perbaikan ke depan. Akhirnya saya berharap, karya ini bermanfaat bagi 

prlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.  
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elama 4 (empat) dekade terakhir, khususnya sejak Konferensi Stockholm 1972 

(United Nations Conference on Human and Environment), hukum lingkungan 

Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Secara kelembagaan, 

perkembangan hukum lingkungan Indonesia diawali dengan berdirinya 

Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 

tahun 1978. Pada tahun 1982, peraturan perundang-undangan pertama mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diundangkan melalui pemberlakuan 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982).  

UU No. 4 Tahun 1982 merupakan awal dan tonggak yang menandai awal 

pengembangan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan prinsip hukum 

lingkungan modern, di samping membuka cakrawala pemikiran hukum baru di 

Indonesia. Penyempurnaan pertama kali dilakukan dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UU No. 23 Tahun 1997) pada 19 September 1997 yang disahkan oleh rapat 

paripurna terbuka DPR RI  pada tanggal 22 Agustus 1997. Dibandingkan dengan UU 

No. 4 Tahun 1982, UU No. 23 Tahun 1997 memiliki penambahan pasal dan ayat, 

S 
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yakni menjadi 52 (lima puluh dua) pasal dan 99 (sembilan puluh sembilan) ayat. 

Pertambahan tersebut mengindikasikan bahwa UU ini bersifat lebih rinci dan 

mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. 

Salah satu cirri penting dalam UU No. 23 Tahun 1997 adalah semangatnya dalam 

mendorong peran aktif masyarakat. Hal ini diwujudkan, antara lain dengan 

pengaturan tentang pemberian akses kepada masyarakat untuk mendapatkan 

informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup disertai kewajiban dunia usaha 

untuk menyampaikan informasi. Pasal-pasal terkait lainnya yang penting adalah 

pasal mengenai hak masyarakat untuk mengajukan pendapat termasuk keberatan 

terhadap rencana kegiatan pembangunan. UU ini juga memberikan hak kepada 

masyarakat korban untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup melalui gugatan 

perwakilan kelompok (class action). Hak gugat (standing to sue) Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidupuntuk mengajukan 

gugatan perdata dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup. Tanggung jawab 

mutlak (strict liability) diperkenalkan UU No. 23 Tahun 1997 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perdata tanpa keharusan penggugat membuktikan adanya 

unsur kesalahan (fault). Tanggung jawab mutlak ini merupakan penerjemahan dari 

prinsip kehati-hatian (precautionary principles) yang memudahkan beban 

pembuktian bagi negara dan masyarakat korban dalam menuntut 

pertanggungjawaban perdata.  

Dari sudut pandang pengawasan, UU No. 23 Tahun 1997 mencoba mengatasi 

kendala struktural dengan memperjelas dan memperkuat fungsi Kementerian 

Lingkungan Hidup melalui kewenangan pemberian izin, pemantauan, dan  

pengawasan. Beberapa hal pokok terkait dengan penguatan fungsi pengawasan 

tersebut: (1) Keterkaitan izin melakukan usaha/kegiatan dan AMDAL; (2) Kewajiban 

pencantuman persyaratan dan kewajiban-kewajiban pemegang izin; (3) Kewajiban 

penerbit izin memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, dan 

pertimbangan serta rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan 

usaha/kegiatan; (4) Kewajiban mengumumkan izin; (5) Kewenangan dan tugas 

Menteri Lingkungan Hidup melakukan pengawasan penaatan melalui pejabat 

pengawas; (6) Kewenangan kepala daerah menetapkan pejabat pengawas sebagai 

pelaksana pengawasan; (7) Pendirian lembaga/badan khusus untuk melakukan 

pengawasan.Badan/lembaga ini dahulu dikenal Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan (BAPEDAL). 

Pada tahun 2009, UU No. 23 Tahun 1997 diubah serta disempurnakan dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU No.32 Tahun 2009). Salah satu penyebab dari perubahan UU 

ini adalah kebijakan otonomi daerah yang diperkenalkan pasca reformasi di tahun 

1999. Perbedaan antara UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 
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adalah pada pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 

terutama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut 

tercantum dalam angka 7 Penjelasan Umum UU No.32 Tahun 2009, yaitu: 

-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang- Undang ini 
adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini 
tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena 
dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian 
aspek transpa  

Perkembangan definisi mengenai pengelolaan lingkungan hidup terlihat pula dari 

perbedaan pengaturan hal tersebut dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 

Tahun 2009. UU No. 23 Tahun 1997 mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagai berikut: 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian l  

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai berikut: 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

 

Perbedaan utama terkait definisi pengelolaan lingkungan pada kedua undang-

undang tersebut ada pada aspek penegakan hukum. Dalam UU No. 23 Tahun 1997, 

penegakan hukum tidak secara eksplisit masuk dalam definisi pengelolaan 

lingkungan hidup. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan penegakan 

hukum menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu pula UU No. 

32 Tahun 2009 mengatur aspek penegakan hukum secara lebih rinci dan 

komprehensif dibandingkan dengan UU yang digantikannya.  
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Hal penting lain dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah pengakuan pembangunan 

berkelanjutan yang menjadi dasar bagi pembangunan nasional di Indonesia. 

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan dalam Pasal 3 sebagai berikut: 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup 
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

 

Konsep pembangunan berkelanjutan ini diperkuat dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 

2 UU No. 32 Tahun 2009, sebagai berikut: 

berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b.kelestarian dan 
keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d.keterpaduan; e. 
manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman 
hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata 

 

Dalam rangka merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan maka Undang-

Undang ini mengatur siklus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

diawali dengan beberapa tahap sebagai berikut: (a) Inventarisasi lingkungan hidup; 

(b) Penetapan kawasan ekoregion; (c) Rencana pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup; (d) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); (e) Penggunaan 

KLHS sebagai acuan untuk pengembangan pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program; (f) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (AMDAL); (g) Izin lingkungan (diperuntukan untuk kegiatan yang wajib 

AMDAL dan UKL/UPL); (h) Pengawasan; dan (i) Penegakan hukum.  

Untuk memperkuat komitmen keberpihakan terhadap lingkungan hidup, UU No. 32 

Tahun 2009 memperkenalkan konsep green legislation, yaitu perumusan peraturan 

perundang-undangan yang memiliki keperdulian terhadap lingkungan hidup, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut: 

 -undangan pada tingkat 
nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi 
lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini  
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Selain green legislation, UU No. 32 Tahun 2009 memperkenalkan konsep Anggaran 

Berbasis Lingkungan Hidup/ABLH (green budget) sebagaimana diatur dalam pasal 

45, sebagai berikut: 

Pasal 45 ayat (1): 

 serta 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib 
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: 

a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.  

Pasal 45 ayat (2): 

emerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus 
lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang 
memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

 

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum administrasi, merupakan elemen 

penting di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU 

No. 32 Tahun 2009. Penjelasan Umum Uu No. 32 Tahun 2009 memposisikan 

penegakan hukum sebagai berikut:  

an hidup 
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya 
represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan 
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang 

 

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban hukum yang dikenakan 

kepada pelaku pencemaran atau pelanggaran peraturan perundang-undangan 

terkait. Pertanggungjawaban hukum yang diatur pada UU No. 32 Tahun 2009 

meliputi pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata (civil 
liability), dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility).  

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU 

No. 32 Tahun 2009. Sanksi pidana yang dikenakan berupa sanksi pidana penjara 

dan/atau pidana denda serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Subyek 
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hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 sama dengan dalam UU No. 23 Tahun 

1997 yakni perseorangan dan korporasi. 

Korporasi sebagai legal person merupakan subyek hukum yang dapat dipidana 

berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997. Kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 45 dan 46 UU No. 23 Tahun 1997 merupakan rumusan yang sejalan dengan 

Pasal 51 KUHP Belanda. Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam Pasal 

116-119 UU  No. 32 Tahun 2009. Perumusan tindak pidana korporasi di dalam UU 

No. 32 Tahun 2009 sedikit lebih lengkap karena terdapat hukuman pidana 

tambahan/tindakan tata tertib.  

Di samping itu, UU No.32 Tahun 2009 memberikan penjelasan tentang kriteria 

pengenaan hukuman terhadap pengurus korporasi. Perkembangan ini merupakan 

suatu perubahan paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut 

indak pidana oleh karenanya 

societas delinquere non potest). Namun 

demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, gejala 

kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 

di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau memperlancar 

kejahatan tersebut. Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya 

dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari 

subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana. 

UU No.32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata 

dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup yang diatur pada 

Pasal 87 dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Salah satu kelebihan dari UU No. 32 

Tahun 2009 ini, terkait dengan pertanggungjawaban perdata, adalah keberadaan 

ketentuan tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) yang berbunyi sebagai 

berikut: 

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.  

Secara umum pertanggungjawaban perdata mengenal 2 (dua) jenis 

pertanggungjawaban: (1) pertanggungjawaban yang mensyaratkan unsur 

kesalahan (fault based liability); dan (2) pertanggungjawaban mutlak (strict liability) 

yaitu pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan (fault). Fault 
based liabilty merupakan konsep yang digunakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)yang dikenal dengan istilah perbuatan 

melawan hukum yang mewajibkan penggugat membuktikan adanya unsur 
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kesalahan dari tergugat. SedangkanStrict liability sebagaimana yang ditegaskan 

dalam Green Paper on Remedying Environmental Damage (EC 1993) adalah sebagai 

berikut: 

Strict liability, or liability without fault, eases the burden of establishing 
liability because fault need  not be established. However, the injured 
party must still prove that the damage was caused by so  

Mengandalkan fault based liability dalam konteks pesatnya perkembangan 

keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko 

dampak yang timbul dari suatu kegiatan (industri). Sedangkan peraturan 

perundangan biasanya hanya mengatur hal yang sudah dapat dibuktikan (sudah 

teruji). Selain itu, pendekatan fault based liability memungkinkan pencemar atau 

perusak lingkungan dapat terbebas dari tanggungjawab perdata apabila dapat 

membuktikan bahwa telah dilakukan upaya maksimal pengendalian pencemaran 

misalnya melalui dalih telah memiliki dan melaksanakan AMDAL. Melihat 

keterbatasan fault based liability ini maka besar kemungkinan pencemaran atau 

perusakan lingkungan sulit dimintakan pertanggungjawaban perdata. 

Untuk mengatasi keterbatasan pendekatan fault based liability maka dikembangkan 

konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Strict liability merupakan 

bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur 

kesalahan (fault), sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata 

perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pembuktian penggugat menjadi 

ringan karena tidak dibebani kewajiban pembuktian adanya unsur kesalahan. 

Namun penggugat tetap harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami 

penggugat diakibatkan perbuatan para tergugat. Hal ini diistilahkan sebagai 

pembuktian kausalitas atau hubungan sebab akibat.  

UU No. 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai hak gugat dari berbagai kalangan 

seperti hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 90), hak gugat 

masyarakat (Pasal 91), dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (Pasal 92). Hak 

gugat pemerintah dan pemerintah daerah ini dapat didayagunakan untuk meminta 

pertanggungjawaban perdata terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan 

yang menimbulkan kerugian ekosistem untuk mendapatkan kompensasi atas 

kerugian lingkungan/ekosistem (ecosystem damages). Sedangkan hak gugat 

masyarakat dikenal dengan istilah class actions. Class actionsmerupakan prosedur 

beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau 

sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk 

memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang 

mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau kelompok orang 

(lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelas (representative 
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class), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan class 
members. 

Class actions  (gugatan perwakilan) pertama kali dikenal di Inggris pada awal abad 
ke-18. Sebelum tahun 1873, penerapan class actions di Inggris  diberlakukan pada 
Court of Chancery (Dennis R. Klinck: 2010). Baru kemudian pada tahun 1873, dengan 
diundangkannya Supreme Court Judicature Act di Inggris, Class Action mulai 
digunakan Supreme Court di Inggris. Prosedur class actions adalah prosedur 

beracara yang dikenal dan diterapkan pada umumnya di negara-negara yang 

menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan 

Australia. Namun demikian, saat ini prosedur class actions juga dikenal dan 

diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti halnya 

Brazil dan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Antonio Gidi, saat ini class 
actions major trend of universal dimension
2002) 

Adapun mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur 

dalam Pasal 92 UU ini merupakan standing rule yang diatur sebelumnya di UU No. 

23 Tahun 1997. Pengakuan terhadap hak gugat organisasi lingkungan hidup di 

Indonesia ini pertama kali diakui melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

pada kasus Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan PT Inti Indorayon Utama 

(IIU). Perkara perdata ini berawal dari gugatan perdata WALHI melawan BKPM Pusat 

bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri 

Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Perusahaan Pulp dan Paper (PT IIU) 

masing-masing sebagai tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

melalui Putusan No. 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 1989, menolak 

substansi/pokok perkara gugatan WALHI yang mempersoalkan keabsahan studi 

AMDAL PT IIU, ditutupnya akses penggugat pada informasi AMDAL dan informasi 

perihal kondisi kerusakan serta pencemaran lingkungan. Namun demikian, Yayasan 

WALHIwalaupun tidak memiliki kepentingan kepemilikan (proprietary interest) 

diakui hak gugatnya (standing) untuk tampil sebagai penggugat di pengadilan. Inti 

keputusan yang menyangkut soal standing ini sekaligus menggeser doktrin hukum 

keperdataan konvensional yang mendalilkan tiada gugatan tanpa kepentingan 
hukum .  

Konsep legal standing organisasi lingkungan hidup ini berawal dari pemikiran filsuf 

hukum Christopher D. Stone dalam bukunya Should Trees Have Standing: Toward 
Legal Rights of Natural Objects? Stone melakukan advokasi gagasan akademisnya, 

agar alam (the natural objects) diberikan  hak hukum (legal right). Menurutnya 

tidaklah bijaksana jika dianggap obyek alam tidak perlu diberi hak hukum  hanya 

karena sifat inanimatif (tidak dapat berbicara/berartikulasi). Sebenarnya, dunia 

hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif, seperti 
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pada perseorangan, negara, atau anak di bawah umur. Untuk itu penasihat hukum 

(kuasa atau walinya) bertindak mewakili kepentingan hukum mereka (obyek 

inanimatif). Guna mengoperasionalisasikan gagasan ini, Stone berpendapat bahwa 

organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu 

proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan maka organisasi tersebut dapat 

mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali 

dari objek alam tersebut. 

Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk 

melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap obyek alam dimaksud. 

Selanjutnya apabila terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya, misalnya 

perusakan atau pencemaran, organisasi tersebut, untuk dan atas nama objek alam 

yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka 

mengupayakan pemulihan (remedial action). Berangkat dari gagasan inilah, 

organisasi lingkungan  memiliki hak standing bertindak sebagai wali atas nama 

lingkungan hidup/obyek alam. 

Pendekatan perwalian (guardianship approach) ini dapat mencegah membanjirnya 

gugatan, karena organisasi tersebut dipersyaratkan  harus memiliki pemahaman 

yang dalam mengenai seluk beluk objek alam yang berada di bawah perwaliannya, 

sehingga tidak semua organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai penggugat. 

UU No. 32 Tahun 2009 ini mengatur secara rinci dan menegaskan pentingnya 

penegakan hukum administrasi di dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Setidaknya ada lima prinsip pokok terkait penegakan hukum 

administrasi yang diatur dalam UU tersebut, yaitu: (1) Penegakan Hukum 

Administrasi sebagai Pencegahan; (2) Pelaksanaan Penegakan Hukum administrasi 

merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Pendelegasian 

Kewenangan dan Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; (4) Kewenangan 

Menteri Lingkungan Hidup untuk menjalankan fungsi oversight dan second line 

enforcement; dan (5) Berbagai Jenis Sanksi Administratif. 

UU ini menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan tingkat ketaatan 

dan kepatuhan melalui pengawasan berkala, pengawasan insidentil, dan 

 

Dibandingkan dengan UU yang digantikannya (UU No. 23 Tahun 1997), UU No. 32 

Tahun 2009 memberi warna kuat bagi aspek penegakan hukum pidana. Aspek 

pidana dalam UU ini menegaskan bahwa penerapan berbagai ketentuan pidana 

tidak lagi didasarkan pada prinsip ultimum remedium (penerapan ketentuan pidana 

sebagai upaya terakhir/the last resort) akan tetapi menggunakan prinsip primum 
remedium (ketentuan pidana dapat diterapkan kapanpun bilamana memenuhi 
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unsur-unsur pidana). Pengecualian prinsip  primum remedium hanyalah pada pasal 

100 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu ketentuan pidana mengenai pelanggaran baku 

mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan. Tindak pidana 

pelanggaran baku mutu ini hanya dapat diberlakukan apabila penegakan hukum 

administrasi telah dijatuhkan namun tidak dilaksanakan. Ketentuan pidana Pasal 

100 ini juga dapat diterapkan pada usaha/kegiatan yang melakukannya lebih dari 

satu kali (repeated violator). 

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 pada tanggal 3 Oktober 2009 menjadi era baru bagi 

hukum lingkungan Indonesia. Secara substansi, Undang-Undang tersebut didesain 

untuk merespon kelemahan undang-undang sebelumnya dan perkembangan 

lingkungan hidup ke depan, misalnya isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim 

dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya 

mengatur atau memperkuat pada tingkat downstreamseperti penegakan hukum, 

dan tapi juga mengatur dengan kuat aspek upstream seperti halnya rencana 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), kajian lingkungan hidup 

strategis (KLHS) dan Penataan Ruang. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini juga 

tidak hanya saja mengatur brown environmental issue (dampak dari kegiatan 

industri manufaktur), akan tetapi green and blue environmental issues (dampak dari 

kegiatan kehutanan dan kelautan, serta pesisir). Pengaturan dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2009 menunjukan semakin kuatnya kehendak negara untuk 

mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan 

dalam pembangunan nasional.   

Kuatnya pengaturan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di atas tentu tidak 

serta merta dapat mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidupsaat inidan ke 

depan. Banyak tantangan yang harus dihadapi agar UU tersebut dapat berjalan 

dengan efektif, mulai dari kuatnya kepemimpinan (leadership) pemerintahan, 

kapasitas dan integritas aparatur birokrasiserta penegak hukum,peradilan yang 

responsif dan independen, sampai dengan kesadaran masyarakat yang tinggiuntuk 

terlibat dalam proses penentuan kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta pelaksanaannya.  

Anotasi hukum terhadap UU No. 32 Tahun 2009 ini diharapkan menjadi salah satu 

sarana untuk memahami UU ini secara komprehensif sehingga mendorong 

pelaksanaan maupun penegakan hukum UU ini secara lebih baik. Diharapkan 

anotasi hukum ini dapat mendokumentasikan penafsiran hukum pasal demi pasal, 

asal usul pembentukan pasal-pasal utama, dan perkembangan dari penerapan UU 

No. 32 Tahun 2009 ini. Paling tidak aparatur pemerintah yang bertugas di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah, 

aparatur penegak hukum, peradilan, dosen, aktivis lembaga swadaya masyarakat, 



xiv 

 

mahasiswa atau masyarakat umum akan mendapatkan manfaat dari diterbitkannya 

anotasi ini. 

 

Jakarta, April 2014 

Pendiri/Ketua Dewan Pembina  

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 
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engundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) merupakan 

momentum untuk mendorong perkembangan tata kelola lingkungan hidup 

di Indonesia. UU No. 32 Tahun 2009 merupakan undang-undang perubahan ketiga 

sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 

2009 memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan kedua undang-undang 

sebelumnya. UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur mulai dari aspek perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, sampai dengan 

penegakan hukum yang tidak diatur pada undang-undang sebelumnya.  

Dalam perkembangan implementasi UU No. 32 Tahun 2009, banyak hal dikritisi 

secara akademis terhadap penormaan undang-undang ini, namun secara umum 

muatan yang terkandung bertujuan untuk menciptakan pembangunan nasional 

berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

serta menjamin kepastian dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem. Adapun 

penulisan Anotasi UU No. 32 Tahun 2009 ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan terhadap 

UU No. 32 Tahun 2009, tidak hanya dalam bentuk teks yang ada dalam undang-

P 
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undangnya melainkan juga konteks pada saat pembahasan maupun beberapa 

konsepsi yang berkembang. Anotasi hukum ini merupakan living document yang 

dapat terus dikembangkan dengan mendokumentasikan berbagai gagasan, 

perdebatan, dan praktek dari UU No. 32 Tahun 2009 baik berupa kebijakan 

pemerintah maupun putusan pengadilan sehingga dapat menjadi referensi bagi 

pengembangan dan pelaksanaan hukum lingkungan hidup ke depan. 

Buku Anotasi UU No. 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 10 bab. Bab I berisi tentang Bab I, 

berisi penjelasan tentang latar belakang, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan; Bab II, berisi penjelasan tentang politik hukum perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; Bab III, berisi tentang anotasi hukum terhadap asas-

asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Bab IV, berisi tentang anotasi 

hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup; Bab V, berisi tentang 

anotasi hukum terhadap perencanaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA; 

Bab VI, berisi tentang anotasi hukum terhadap pengendalian lingkungan hidup; Bab 

VII, berisi tentang anotasi hukum terhadap kelembagaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; Bab VIII, berisi tentang anotasi hukum terhadap 

pengawasan dan sanksi administrasi; Bab IX, berisi tentang anotasi hukum terhadap 

penyelesaian sengketa dan keperdataan lingkungan hidup; dan Bab X, berisi 

tentang anotasi hukum terhadap hukum pidana lingkungan hidup. 

Dalam penyusunannya, Anotasi UU No. 32 Tahun ini menggunakan 3 metode 

pendekatan, yaitu : metode penafsiran gramatikal, metode penafsiran historis, dan 

metode penafsiran sistematis atau logis. Selain itu, penyusunan Anotasi UU No. 32 

Tahun 2009 juga melibatkan beberapa pakar yang memiliki keahlian sesuai dengan 

pembahasan Anotasi ini. Sebagian dari pakar-pakar tersebut adalah aktor utama 

dari perumus UU No. 32 Tahun 2009.  

Penulisan anotasi ini melewati rangkaian proses yang tidak akan terlupkan hingga 

akhirnya rampung menjadi sebuah buku. Tim penyusun menyadari bahwa tanpa 

rahmat dan hikmat Tuhan Yang Maha Esa, tidak mungkin tim penyusun mampu 

merampungkan penulisan anotasi ini. Oleh karena itu tidak berlebihan rasanya 

segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

dengan pertolonganNya, kami berhasil menyelsaikan penelitian dan penyusunan 

anotasi ini. Tidak terlupakannya juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang terlibat dalam penulisan anotasi ini. Akhirnya, kami berharap buku 

Anotasi UU No. 32 Tahun 2009 ini dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. 

 

Jakarta, April 2014 

       Tim Penyusun 
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I.1  Latar Belakang  

ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) merupakan 

Undang-Undang (UU) yang secara umum mengatur tentang ketentuan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional (general 
environmental law) disamping undang-undang lainnya atau sektoral 

(sectoral environmental law). Berdasarkan sistematika peraturan 

perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan 

mandat dari konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan hidup.1 

UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pengganti dari UU sebelumnya, yaitu Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 

Tahun 1997) yang juga merupakan UU pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UU No. 4 Tahun 1982). Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya memuat 

ketentuan-ketentuan pokok tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup, 

                                                           
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, Konsideran.  
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melainkan juga sebagai refleksi panjang dari perjalanan pengelolaan lingkungan 

hidup di Indonesia. 

Setidaknya ada berapa dasar pemikiran penting yang mengilhami lahirnya UU No. 

32 Tahun 2009. Pertama, sebagai wujud tanggungjawab negara dalam memenuhi 

hak asasi dan konstitusi dari warga negara terkait pemenuhan hak atas lingkungan 

hidup yang sehat dan pelaksanaan perekonomian nasional yang berwawasan 

lingkungan hidup. Kedua, sebagai wujud dari kesadaran tentang letak dan posisi 

strategis dari lingkungan hidup Indonesia yang berada di antara dua benua dan 

samudera dengan kekayaan alam yang tinggi nilainya sehingga merupakan aset 

negara yang harus dikelola secara bijaksana untuk generasi saat ini dan yang akan 

datang. Ketiga, sebagai negara yang memiliki posisi strategis dan potensi kekayaan 

alam yang tinggi nilainya, tantangan yang dihadapi Indonesia juga sangat besar 

sebagai negara yang rentan dengan berbagai persoalan lingkungan hidup seperti 

perubahan iklim, sanitasi, punahnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan 

perusakan lingkungan, dan sebagainya. Keempat, berdasarkan pemikiran di atas, 

lingkungan hidup harus didekati dengan suatu sistem pengelolaan yang dapat 

mendatangkan kemanfaatan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, demokrasi, 

desentralisasi, dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan. Tidak 

hanya itu, UU No. 32 Tahun 2009 juga menekankan tentang saatnya lingkungan 

hidup tidak hanya didekati dengan pendekatan "pengelolaan" yang berwawasan 

lingkungan saja, melainkan juga mulai mengedepankan pendekatan 

"perlindungan", mengingat semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang 

mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya 

akhir-akhir ini.2 

Sebagai UU yang memiliki posisi penting dalam memastikan jaminan konstitusi 

tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan hidup, banyak tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009. Salah satunya adalah minimnya peraturan 

pelaksana yang telah dimandatkan untuk dibentuk dalam jangka waktu satu tahun 

setelah diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009.3 Hingga saat ini pemerintah baru 

mengesahkan satu dari dua puluh satu Peraturan Pemerintah (PP) yang 

dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Berikut ini rincian pengaturan yang 

dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tersebut: 

 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Ibid., Konsideran dan Penjelasan Umum. 

3 Ibid., Pasal 126. 
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Tabel 1 

PP yang Dimandatkan UU No. 32 Tahun 20094  

Mandat UU No. 32 Tahun 2009 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)  

Inventarisasi Lingkungan Hidup (Pasal 11) - 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) (Pasal 11) 

- 

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 

Hidup (Pasal 12) 

- 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

(Pasal 18) 

- 

Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20) - 

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (Pasal 21) - 

Kriteria Baku Kerusakan Akibat Perubahan Iklim 

(Pasal 21) 

- 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Pasal 

33) 

Sudah keluar PP No. 27 Tahun 2012 

Izin Lingkungan (Pasal 41) Sudah keluar PP No. 27 Tahun 2012 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Pasal 

43) 

- 

Analisis Risiko Lingkungan Hidup (Pasal 47) - 

Penanggulangan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 53) 

- 

Tata Cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 

(Pasal 54) 

- 

Dana Penjaminan untuk Pemulihan Fungsi 

Lingkungan Hidup (Pasal 55) 

- 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan RPP Pengendalian Pencemaran Udara 

                                                           
4 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), "Catatan Akhir Tahun 2013", ICEL. (Desember 2013),  
hlm. 3. 
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Mandat UU No. 32 Tahun 2009 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)  

Lingkungan Hidup (Pasal 56) RPP Pengendalian Pencemaran Air 

Konservasi dan Pencadangan SDA serta 

Pelestarian Fungsi Atmosfer (Pasal 57) 

- 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) dan Limbah B3 (Pasal 58-59) 

RPP (B3), Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

Dumping Limbah atau Bahan (Pasal 61) - 

Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pengawasan (Pasal75) 

- 

Sanksi Administratif (Pasal 83) - 

Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup (Pasal 86) 

- 

(tidak dimandatkan secara tegas dalam UU No. 

32 Tahun 2009) 

RPP Gambut 

RPP Karst 

RPP Padang Lamun 

RPP Mangrove 

RPP Iklim 

 

Belum optimalnya pengesahan peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2009 dapat 

disebabkan oleh banyak faktor. Selain problem teknis, pembuatan PP yang harus 

melalui proses intra dan antar kementerian kerap kali terganjal persoalan ego-

sektoral. Faktor lain yang sangat mungkin terjadi adalah kurangnya kesiapan 

pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009. 

Padahal pada tataran praktek kebutuhan untuk perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup semakin mendesak. 

Berdasarkan pemikiran di atas, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 
bermaksud untuk membuat anotasi hukum terhadap UU No. 32 Tahun 2009. 

Anotasi hukum ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

bagi para pemangku kepentingan terhadap UU No. 32 Tahun 2009, tidak hanya 

dalam bentuk teks yang ada dalam UU-nya melainkan juga konteks pada saat 

pembahasan maupun beberapa konsepsi yang berkembang. Anotasi hukum ini 

merupakan living document yang dapat terus dikembangkan dengan 

mendokumentasikan berbagai gagasan, perdebatan, dan praktek dari UU No. 32 

Tahun 2009 baik berupa kebijakan pemerintah maupun putusan pengadilan 
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sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan dan pelaksanaan hukum 

lingkungan hidup ke depan.  

 

I.2. Metode Penelitian  

Secara harfiah, anotasi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang atau orang lain 

untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik karya sastra atau bahan 

tertulis lain.5 Sebagai sebuah bahan tertulis, produk hukum seperti UU juga dapat 

dijadikan sebagai objek anotasi, seperti yang pernah dilakukan oleh ICEL dan Komisi 

Informasi Pusat RI saat menyusun Anotasi Hukum UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (2010). Menurut 

American Law (2008), anotasi hukum (legal annotation) adalah:  

"A note, summary, or commentary on some section of book or a statue that is 

the law and the facts of a case and demonstrates how a particular law enacted by 
Congress or a state legislature is interpreted and applied. Annotations usually the text 
of the statue they interpret in annotated statues".     

Merujuk pada definisi tersebut, anotasi hukum terhadap UU No. 32 Tahun 2009 

bertujuan menjelaskan secara utuh dan menyeluruh materi muatan yang 

terkandung dalam UU tersebut, sehingga dapat menjadi panduan bagi 

pemerintah/pembuat kebijakan untuk impelementasinya maupun bagi masyarakat 

dalam rangka pengawasan.  

Secara rinci, tujuan penulisan anotasi hukum UU No. 32 Tahun 2009 adalah: (1) 

mendokumentasikan konsep yang berkembang pada saat pembahasan sehingga 

dapat diketahui cita hukum yang dikehendaki oleh penyusun UU tersebut; (2) 

menjelaskan keterkaitan konsep dan pengaturan antar norma dalam UU tersebut 

maupun UU lainnya; (3) memberikan referensi tentang konsep-konsep lainnya yang 

mungkin dikenal dan dapat dipertimbangkan dalam menafsirkan norma dalam UU 

tersebut.  

Anotasi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) 

penafsiran hukum, yaitu: 

a. Metode penafsiran gramatikal. Metode ini juga disebut metode penafsiran 

objektif yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling 

sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan 

menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran 

menurut bahasa ini selangkah lebih jauh dari sekedar "membaca undang-

undang". Dari sini makna atau arti ketentuan undang-undang dijelaskan 

menurut bahasa sehari-hari yang umum. Namun, tidak berarti penafsiran 

                                                           
5 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diunduh pada 4 Februari 2013. 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
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yang dilakukan terikat erat pada bunyi kata-kata dalam undang-undang 

melainkan juga harus logis.6 

b. Metode penafsiran historis.  

Penafsiran ini dilakukan dengan meneliti sejarah pembentukan UU untuk 

mencari maksud dari ketentuan UU seperti yang dikehendaki oleh 

pembentuknya. Metode penafsiran ini melihat bahwa UU adalah kehendak 

pembentuknya yang kemudian tercantum dalam teks UU.7 Penafsiran ini 

dilakukan dengan menelusuri naskah akademik, risalah rapat pembahasan 

(memorie van toelichting), wawancara pembentuk atau perumus, dan 

naskah lain yang relevan. Dengan demikian penafsiran ini diharapkan dapat 

memberikan konteks yang lebih utuh dalam memahami suatu ketentuan.  

c. Metode penafsiran sistematis atau logis. Penafsiran ini dilakukan dengan 

menganalisa suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya atau 

menghubungkan suatu UU dengan keseluruhan sistem perundang-

undangan.8 

 

I.3. Sistematika Penulisan  

Anotasi hukum UU No. 32 Tahun 2009 ini tidak dilakukan terhadap pasal per pasal 

secara keseluruhan melainkan dengan menggunakan pendekatan kerangka 

pengaturan yang dilakukan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Selain itu, dalam menyusun 

kerangka tersebut Penyusun juga mendasarkan pada hasil perbandingan dengan 

UU sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 sehingga bisa diketahui kekhasan dari 

pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang perlu mendapat penekanan dalam 

studi yang kemudian dituangkan dalam sistematika penulisan. Berikut ini 

sistematika penulisan pada Anotasi Hukum UU No. 32 Tahun 2009:  

(1) Bab I, berisi penjelasan tentang latar belakang, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan; 

(2) Bab II, berisi penjelasan tentang politik hukum perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

(3) Bab III, berisi tentang anotasi hukum terhadap asas-asas perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup;  

(4) Bab IV, berisi tentang anotasi hukum terhadap hak masyarakat atas 

lingkungan hidup 

                                                           
6 Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14-15. 

7 Ibid., hlm. 17-18. 

8 Ibid., hlm. 74. 
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(5) Bab V, berisi tentang anotasi hukum terhadap perencanaan lingkungan 

hidup dan pemanfaatan SDA; 

(6) Bab VI, berisi tentang anotasi hukum terhadap pengendalian 

lingkungan hidup; 

(7) Bab VII, berisi tentang anotasi hukum terhadap kelembagaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

(8) Bab VIII, berisi tentang anotasi hukum terhadap pengawasan dan sanksi 

administrasi; 

(9) Bab IX, berisi tentang anotasi hukum terhadap penyelesaian sengketa 

dan keperdataan lingkungan hidup; 

(10) Bab X, berisi tentang anotasi hukum terhadap hukum pidana 

lingkungan hidup; 
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POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

BAB II  
 

 

 

 

II.1. Potret Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 

Pembangunan Nasional  

 
ebagai negara dengan potensi 

kekayaan alam yang 

melimpah, pemanfaatan SDA 

tak pelak menjadi salah satu 

sumber utama penerimaan 

negara. Penerimaan negara 

dari SDA9 merupakan sumber 

utama Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP). Selama kurun 2008-

2012, penerimaan negara dari Sumber 

Daya Alam (SDA) memberikan 

                                                           
9 Penerimaan  negara dari SDA terdiri dari penerimaan SDA migas dan penerimaan negara SDA nonmigas 
(pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi) lihat, Indonesia, Undang-
Undang tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggara 2014, UU No. 23 Tahun 2013, LN 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, TLN Nomor 5462, Lampiran Rincian Penerimaan Perpajakan 
dan PNBP. 

S 
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kontribusi rata-rata 64,5 persen terhadap total PNBP, dengan pertumbuhan rata-

rata mencapai 0,2 persen per tahun.10 Pada tahun 2013, PNBP dari penerimaan SDA 

memberikan kontribusi sebesar Rp. 203,7 trilun atau 14 persen dari keseluruhan 

pendapatan negara dan merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara 

setelah penerimaan pajak dalam negeri (Gambar 1).11 

Mempertimbangkan penurunan kemampuan lifting minyak menjadi 930 ribu barel 

per hari pada tahun 2017, yang secara langsung akan berdampak pada penurunan 

potensi penerimaan SDA migas,12 pemerintah memproyeksikan untuk 

meningkatkan penerimaan dari penerimaan SDA nonmigas khususnya 

pertambangan, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.13 

Penerimaan SDA nonmigas dari pertambangan, kehutanan, perikanan, dan panas 

bumi diproyeksikan akan meningkat dengan tingkat pertumbuhan per tahun rata-

rata sebesar 5 persen.14 Langkah jangka menengah yang di tempuh pemerintah 

untuk peningkatan penerimaan SDA nonmigas menitikberatkan pada peningkatan 

produksi diantaranya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Di sektor 

pertambangan, pemerintah memproyeksikan pelaksanaan renegosiasi kontrak 

karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan batu bara (PKP2B). Untuk menunjang 

peningkatan produksi minerba, di sektor kehutanan pemerintah akan 

mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan 

nonkehutanan termasuk di dalamnya untuk kepentingan pertambangan mineral 

dan batu bara maupun untuk pemanfaatan panas bumi. Penerimaan dari sektor 

kehutanan juga digenjot melalui optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan untuk 

pemberian konsesi hutan tanaman industri. Di sektor perikanan, ekstensifikasi akan 

ditunjang dengan pembangunan sarana dan prasarana produksi.15  

Tabel 2 

Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penerimaan SDA  

2008-2013 (triliun rupiah) 

 

No Jenis Penerimaan 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 

2013 

1 Pendapatan SDA 211,6 125,8 152,7 193,5 205,8 180,6 

                                                           
10 Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun Anggaran 
2014, (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2013), hlm. 3-a16.   

11Ibid., hlm.3-16. 

12 Ibid., hlm. 7-10. Penurunan target lifting minyak dari 970 ribu barel per hari menjadi 930 ribu barel 
perhati diproyeksi akan menurunkan penerimaan SDA migas dari Rp. 188,3 triliun pada tahun 2015 
menjadi Rp. 175,0 triliun pada tahun 2017. 

13 Ibid., hlm 7-10. 

14 Ibid., hlm 7-11. 

15 Ibid. hlm.7-11. 
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Migas  

 a. Pendapatan 

Minyak Bumi  

169,0 90,1 111,8 141,3 144,7 129,3 

 b. Pendapatan 

Gas Bumi  

42,6 35,7 40,9 52,2 61,1 51,3 

2 Pendapatan SDA 

Nonmigas  

12,8 13,2 16,1 20,3 20,0 23,1 

 a. Pendapatan 

Pertambangan 

Umum  

9,5 10,4 12,6 16,4 15,9 18,1 

 b. Pendapatan 

Kehutanan  

2,3 2,3 3,0 3,2 3,2 4,3 

 c. Pendapatan 

Perikanan  

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

 d. Pendapatan 

panas Bumi  

0,9 0,4 0,3 0,6 0,7 0,5 

Total 224,5 139,0 168,8 213,8 225,8 203,7 

 

Mencermati tren peningkatan penerimaan SDA khususnya dari sektor non-migas 

pada kurun 2008-2013 (Tabel 1), serta proyeksi peningkatan penerimaan SDA sektor 

non-migas sampai dengan tahun 2017, sangat jelas jika kekayaan alam menjadi 

modal yang sangat penting bagi Indonesia. Studi Bank Dunia pada tahun 2009 

menunjukan bahwa seperempat dari total kekayaan Indonesia terdiri dari sumber 

atau modal alam.16 Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. 

Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki lebih dari cukup sumber 

daya untuk pembangunan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara umum. Di sisi lain, ekstensifikasi penggunaan modal alam 

tersebut membuka peluang pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan merusak 

lingkungan. 

Konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari ekstensifikasi dan intensifikasi 

pemanfaatan SDA untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah degradasi 

lingkungan hidup. Berdasarkan studi Bank Dunia (2009), degradasi lingkungan 

hidup telah menggerus 5 persen Penerimaan Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

                                                           
16 Josef Leitmann et.al., Berinvestasi untuk Indonesia yang Lebih Berkelanjutan: Analisa Lingkungan Indonesia, (Bank 
Dunia: Washington DC, 2009), hlm. 10. 
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(Tabel 2).17 Pemanfaatan SDA di satu sisi meningkatkan penerimaan negara, tetapi 

di sisi lain juga membebankan ongkos degradasi lingkungan hidup sebagai akibat 

yang tidak dapat dihindarkan dari setiap aktivitas eksploitasi SDA. 

 
Tabel 3 

Distribusi Ongkos Degradasi Lingkungan Hidup Terhadap PDB 18 

 

Jenis Degradasi Ongkos Ekonomi 

(US$ billion, 2007) 

% GDP 

(2007) 

Perubahan Iklim 
Meningkat sepanjang waktu 2,5-7 

Pencemaran air dan sanitasi 
7,7 2 

Pencemaran udara ambient 
3,9 0,9 

Pencemaran udara dalam ruang 
1,6 0,4 

Degradasi lahan 
0,56 0,13 

 

Modal kekayaan alam harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak berbalik 

menjadi degradasi lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan Bank Dunia (2009) 

menunjukan bahwa kerugian yang ditimbulkan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup tidak hanya membebankan dana penanggulangan dan 

pemulihan lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek domino 

seperti meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. 

Berdasarkan studi Bank Dunia, pencemaran air dan sanitasi yang buruk pada tahun 

2005 telah menimbulkan kerugian lebih dari US$ 6 miliar atau lebih dari 2 persen 

PDB pada tahun itu.19 Sementara itu pencemaran udara dalam dan luar ruang telah 

menimbulkan dampak kesehatan yang menelan kerugian sekitar US$ 5,5 miliar per 

tahun atau sekitar 1,3 persen PDB (tahun 2007).20 Meski tidak ditemukan angka pasti 

besaran kerugian ekonomi yang ditanggung oleh negara, kerusakan di sektor 

kehutanan akibat tingginya laju penggundulan hutan (deforestasi) telah 

memberikan ancaman pada keanekaragaman hayati, meningkatnya potensi 

ancaman bencana alam seperti erosi, longsor, dan banjir, serta menyebabkan 

gejolak sosial akibat hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung 

pada hutan. Diperkirakan saat ini terdapat 36 juta orang yang hidupnya bergantung 

pada hutan dan 10 juta diantaranya masuk dalam kategori masyarakat miskin.21  

                                                           
17 Ibid., hlm. 9. 

18 Ibid., hlm. 8  

19 Ibid., hlm. 17. 

20 Ibid., hlm. 17.  

21 Ibid., hlm. 18. 
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Sebagai negara dengan tutupan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, 

tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan juga memberikan sumbangan 

signifikan bagi peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional. Berdasarkan 

laporan Indonesia kepada United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) pada tahun 2010, hasil inventarisasi GRK menunjukan bahwa 

total emisi GRK pada tahun 2005 tanpa kontribusi dari sektor kehutanan dan 

kebakaran gambut mencapai angka 665.543 Gg (Giga Ton) CO2e. Angka ini 

meningkat drastis jika memperhitungkan kontribusi emisi GRK dari sektor 

kehutanan sebesar 674.828,00 Gg CO2e dan kebakaran gambut sebesar 451.000,00 

Gg CO2e. Secara agregat Indonesia memberikan kontribusi emisi GRK sebesar 

1.791.371,89 Gg CO2e22. Besarnya angka kontribusi emisi GRK berbanding lurus 

dengan peningkatan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat pemanasan 

global dan perubahan iklim, dimana peningkatan emisi GRK menjadi salah satu 

pemicunya. Studi Bank Dunia (2009) menunjukan bahwa perubahan iklim akan 

menimbulkan sejumlah dampak buruk seperti penurunan produksi banjir, kenaikan 

permukaan air laut, peningkatan resiko banjir, rusaknya terumbu karang, hingga 

semakin mudahnya penyebaran penyakit bawaan vektor.23 Diperkirakan biaya 

ekonomi yang harus di tanggung akibat perubahan iklim mencapai 2,5 dan 8 persen 

dari PDB sebelum tahun 2010.24 

Pembangunan ekonomi yang semata berorientasi mengejar pertumbuhan melalui 

ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan SDA tidak hanya mengancam 

kelestarian lingkungan hidup, namun juga berpotensi meningkatkan konflik 

berkaitan dengan pengelolaan SDA. Tidak jarang konflik berujung pada kekerasan 

kepada warga masyarakat. Sepanjang tahun 2011 misalnya, Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya terdapat 103 kasus kekerasan 

kepada masyarakat yang berkaitan dengan SDA.25 Sementara Komisi Nasional HAM 

(Komnas HAM) mencatat sejak tahun 2009-2012 kekerasan yang berkaitan dengan 

SDA telah memakan korban jiwa sebanyak 52 orang, 64 korban tertembak, 604 

ditangkap/ditahan, dan 321 dianiaya. Konflik tersebut meliputi tidak kurang dari 

500.372 Ha luas lahan dan 69.975 Kepala Keluarga.26 

 

                                                           
22 Ministry of Environment, 2nd National Communication, (Jakarta: 2010), hlm. xi. 

23 Organisme yang menyebarkan agen infeksi (patogen) dari inang ke inang (induk ke induk). 

24 Josef Leitmann et.al., Berinvestasi untuk Indonesia yang Lebih Berkelanjutan: Analisa Lingkungan Indonesia, hlm.16. 

25 103 Kasus Kekerasan Terkait Sumber Daya Alam, http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1812793/ 
URLTEENAGE, diunduh pada 15 Mei 2013. 

26 Politik Penjarahan, Mesin Uang Partai Politik Menjelang 2014, http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-
pers/231-politik-penjarahan-mesin-uang-partai-politik-menjelang-2014.htmlsebagaimana diunduh pada 
15 Mei 2013. 

http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1812793/%20URLTEENAGE
http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1812793/%20URLTEENAGE
http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/231-politik-penjarahan-mesin-uang-partai-politik-menjelang-2014.htmlsebagaimana
http://www.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/231-politik-penjarahan-mesin-uang-partai-politik-menjelang-2014.htmlsebagaimana
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II.2. Jaminan Konstitusi: Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik  

dan Sehat serta Penyelenggaraan Perekonomian Nasional 

Berwawasan Lingkungan  

Indonesia memiliki jaminan konstitusi yang menjadi sumber dari segala sumber 

hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk lingkungan 

hidup. Pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD Tahun 1945), lingkungan hidup diatur dalam dua aspek: (1) sebagai 

bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945); (2) sebagai prinsip 

penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan (Pasal 33 

Ayat (4) UUD 1945). Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ini merupakan ciri 

konstitusi Indonesia yang tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat dan paham 

negara hukum saja, melainkan juga mengakui keberadaan kedaulatan lingkungan 

hidup.27 Kedua pasal tersebut juga merupakan bukti konkret diterimanya prinsip-

prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam UUD 

1945. Oleh karena itu, semua UU terkait pembangunan yang eksploitatif serta tidak 

mengindahkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dapat dinyatakan 

inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) sesuai dengan 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan 

untuk kebijakan yang berbentuk peraturan perundang-undangan di bawah UU 

dapat diuji oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) sesuai dengan Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan 

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.  

Pembahasan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM dalam UUD 1945 

dilakukan sejak tahun 1999 melalui Panitia Ad Hoc I (PAH I) dan dibawah ke forum 

Komisi A Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

(MPR) untuk disahkan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR tahun 2000 

(Amandemen II). Meskipun demikian, sesungguhnya perdebatan tentang HAM telah 

terjadi sejak berdirinya negara ini. Hal ini tercermin dalam perdebatan penyusunan 

naskah UUD 1945 mengenai perlu tidaknya HAM diatur dalam konstitusi. Soekarno 

dan Soepomo yang menganut paham negara kekeluargaan tidak menghendaki 

adanya pengaturan tentang HAM yang saat itu dianggap lebih dekat dengan 

paham individualisme dan liberalisme dan bertentangan dengan paham keadilan 

sosial. Berbeda dengan Soekarno dan Soepomo, M. Hatta dan M. Yamin 

menginginkan agar HAM diatur dalam UUD 1945 agar negara tidak menjadi negara 

kekuasaan semata dimana tidak ada pertanggungan negara terhadap hak 

rakyatnya.28 Akhirnya, pada tanggal 16 Juli 1945 terjadi kompromi politik yang 

                                                           
27 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 130. 

28 Pidato Soekarno dan Soepomo di hadapan Sidang Kedua BPUPK tanggal 15 Juli 1945, lihat, Sekretariat 
Negara, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan 
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menghasilkan beberapa ketentuan terkait HAM dalam UUD 1945 meskipun diatur 

dalam Bab Warga Negara yang kemudian disahkan dalam sidang Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.29 Pengaturan tentang HAM 

dalam konstitusi lebih tegas ditemukan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

Tahun 1949 (RIS 1949) maupun Undang-Undang Dasar Sementara Republik 

Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950), meskipun saat itu belum dikenal tentang hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.30 

Pengaturan tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari HAM sangat dipengaruhi oleh perkembangan HAM di dunia internasional 

maupun nasional. Pengaturan tentang HAM dalam legislasi nasional sendiri 

mengalami penguatan sejak pasca reformasi yang dimulai dari masa Pemerintahan 

Habibie (1998-1999). Sebelum pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari HAM dalam UUD 1945 (amandemen), berbagai peraturan tentang HAM 

telah berkembang secara pesat pasca reformasi. Dimulai dari Keppres No. 129 

Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, K e te t ap an  M P R  

N o .  X VI I / M P R/ 199 8  te n t an g  H ak  Asasi Manusia, UU No. 9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bisa dianggap 

sebagai "milestone" bagi pengakuan HAM dalam UUD 1945 (Amandemen). Hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sendiri pertama kali mendapatkan 

pengakuan secara kuat sebagai bagian hak kesejahteraan melalui Ketetapan MPR 

No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan tanggal 13 November 

1998. Kemudian pada tanggal 23 September 1999 hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat diakui sebagai bagian dari hak untuk hidup melalui pengesahan UU 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.31 Baru pada tanggal 18 Agustus 2000 

pasal-pasal tentang HAM termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

disahkan melalui Sidang Tahunan MPR RI.  

Pembahasan tentang wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian 

nasional dilakukan pada Amandemen IV UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang 

Tahunan MPR RI tanggal 11 Agustus 2002. Pembahasan tentang wawasan 

lingkungan tidak lepas dari evaluasi atas praktek penguasaan SDA pada masa orde 

baru yang eksploitatif dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai legitimasi. 

Oleh karena itu, para perumus perubahan UUD 1945 mendorong agar konstitusi 

tidak hanya mengatur tentang penyelenggaraan perekonomian melalui konsepsi 

penguasaan negara, namun juga prinsip-prinsip yang menjadi panduan dan 

batasan bagi pelaksanaan hak menguasai negara, diantaranya prinsip yang 
                                                                                                                                                          
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 
1995), hlm. 27-29. 

29 Ibid., hlm. 29. 

30 Ibid., hlm. 29-42. 

31 Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, berbunyi: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat."  
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berkaitan dengan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Pada awalnya 

prinsip kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup diusulkan senafas dengan 

asas kepemilikan rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Valina S. Subekti dari Fraksi 

Utusan Golongan yang menyatakan bahwa:  

"...Di samping itu, patut dihargai kepekaan PAH I (MPR RI) untuk memasukan usulan 
dari Fraksi Utusan Golongan mengenai aspek lingkungan hidup dan hak Ulayat 
sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusunan dan pengembangan 
perekonomian nasional. Ini berarti dalam mengelola dan memanfaatkan bumi, air, 
dirgantara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus selalu 
memperhatikan aspek tata lingkungan hidup, hak Ulayat, dan keseimbangan 
kemajuan seluruh wilayah Indonesia".32  

Masukan dari Fraksi Utusan Golongan diterima oleh PAH I MPR sehingga prinsip 

kelestarian lingkungan hidup dan kepemilikan rakyat direpresentasikan dengan 

pengakuan hak ulayat yang dicantumkan sebagai draft perubahan Pasal 33 PAH I 

MPR. Meski demikian, terdapat pertentangan mengenai pencantuman kedua 

prinsip tersebut. Pencantuman frasa hak ulayat dikhawatirkan akan menimbulkan 

pertentangan dengan kepentingan pembangunan nasional dan implementasinya 

dikemudian hari dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan. Namun tidak ada 

penolakan berarti tentang prinsip kelestarian dan keseimbangan lingkungan 

hidup.33  

Perubahan minor terhadap usulan aspek lingkungan hidup dalam konstitusi 

kemudian dilakukan dengan mengubah redaksional draft perubahan Pasal 33 UUD 

1945, dan secara substantif tidak ada penolakan atas usulan aspek lingkungan 

hidup. Suasana kebatinan saat amandemen Pasal 33 dilakukan berkontribusi 

terhadap diterimanya usulan untuk memasukan aspek lingkungan hidup dalam 

konstitusi. Perhatian dunia terhadap realisasi pembangunan sebagai hasil 

kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Rio di Brazil pada tahun 1992 (KTT Rio) 

menguat seiring dengan pelaksanaan World Summit on Sustainable Development 

(WSSD) pada tahun 2002 di Johanessburg, Afrika Selatan. Terlebih pada saat itu 

Indonesia memainkan peran aktif dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan 

pertemuan persiapan (preparational committee) yang menghasilkan catatan 

penting bagi realisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah melalui 

proses pembahasan intensif, jaminan konstitusional atas pertimbangan aspek 

lingkungan hidup dalam penyelenggaraan perekonoian nasional akhirnya 

disepakati dengan pengesahan perubahan Pasal 33 ayat (4) pada Rapat Paripurna 

ke-6 Sidang Tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2010. Selengkapnya Pasal 33 ayat (4) 

UUD 1945 berbunyi:   

                                                           
32 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesoa Tahun 1945. Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII (Keuangan 
Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial), (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2008), hlm. 365. 

33 Ibid., hlm. 452-453. Sebagaimana dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf saat membacakan 
kesimpulan pembahasan usulan perubahan Pasal 33 dan Pasal 34 pada Rapat ke-20 PAH I BP MPR. 
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"Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional".  

Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta wawasan lingkungan dalam penyelenggaran perekonomian nasional tidak 

dapat diwujudkan jika tidak dibuat perangkat peraturan perundang-undangan 

organik untuk mengimplementasikannya. Untuk itu pada September 2009 Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mengesahkan UU No. 32 Tahun 2009, 

menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap kondisi 

kontemporer dan perubahan dalam sistem hukum administrasi dan 

ketatanegaraan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 dijadikan 

sebagai konsiderans dalam UU No. 32 Tahun 2009.  

 

II.3.  Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dalam UU No. 32 Tahun 2009. 

Persoalan-persoalan lingkungan hidup sejatinya dapat dicegah dan ditangani dalam 

kerangka negara hukum yang demokratis (constitutional democracy), melalui 

penyusunan norma hukum yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan 

hidup disamping aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dengan sifatnya yang imperatif, 

hukum dapat menjadi alat untuk merubah orientasi pengelolaan lingkungan hidup 

dan SDA yang selama ini terlalu bertumpu pada eksploitasi yang merusak. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 

merupakan koreksi terhadap kondisi pelaksanaan UU sebelumnya, yaitu UU No. 23 

Tahun 1997. Para perumus UU No. 32 Tahun 2009 menyoroti bahwa belum 

efektifnya pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 disebabkan oleh lemahnya substansi, 

struktur, dan kultur hukum lingkungan hidup yang ada. Lemahnya substansi hukum 

diindikasikan oleh banyaknya ketentuan yang multi tafsir. Lemahnya struktur 

hukum diindikasikan oleh masih kuatnya kebijakan yang pro investasi namun 

merugikan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan lemahnya kultur 

hukum diindikasikan oleh lemahnya tingkat penaatan pelaku usaha dan masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya 

persoalan-persoalan empiris seperti tingginya laju degradasi fungsi lingkungan 

hidup, meningkatnya kerentanan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh letak 

geografis maupun peningkatan degradasi fungsi lingkungan hidup, meningkatnya 

angka kemiskinan dan ketidakadilan akibat pengelolaan lingkungan hidup dan SDA 

yang kurang bijaksana, dan tingginya konflik pengelolaan lingkungan hidup dan 

SDA. 34  

                                                           
34 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Naskah Akademis, hlm. 1-8. 
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Berdasarkan pemikiran di atas, perumusan UU No. 32 Tahun 2009 meletakkan 

beberapa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pengembangan ketentuan 

di dalamnya. Secara filosofis UU No. 32 Tahun 2009 diletakkan pada tiga pandangan 

utama, yaitu: (1) lingkungan hidup sebagai anugerah atau karunia bangsa yang 

harus dilestarikan, bahkan dikembangkan kemampuannya, tidak hanya untuk 

menopang kehidupan masyarakat melainkan juga makhluk hidup lainnya demi 

peningkatan kualitas hidup; (2) kesadaran bahwa manusia dengan makhluk hidup 

lainnya dan benda-benda abiotis memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang 

merupakan prinsip-prinsip ekologis sehingga harus dipandang memiliki martabat 

yang sama dan mendapatkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan hak 

yang sama pula dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia sebagai salah satu 

bagian dari ekosistem harus mematuhi prinsip-prinsip ekologis tersebut; (3) hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan HAM yang wajib dihormati, 

dipenuhi, dan dilindungi oleh negara.35  

Secara sosilogis, para perumus berangkat dari falsafah negara yaitu Pancasila yang 

dianggap sebagai keyakinan bangsa dalam membina hubungan bernegara dengan 

dimensi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan alam dalam rangka kemajuan lahir dan batin. Ketiga 

dimensi hubungan tersebut harus dibina secara serasi, selaras, dan seimbang dalam 

suatu hubungan timbal balik sehingga diperlukan pengakuan terhadap perbedaan 

dan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena 

itu, pertanggungjawaban terkait dengan pembinaan dan pengembangan 

lingkungan hidup harus diletakkan dalam tiga dimensi hubungan tersebut dan 

dilaksanakan secara terpadu, taat asas, dan konsekuen dari pusat maupun daerah.36 

Secara yuridis, perumus UU No. 32 Tahun 2009 mendasarkan pada pemikiran bahwa 

lingkungan hidup sebagai tempat penyelenggaraan kedaulatan negara dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu diatur berdasarkan hukum yang 

berlaku. Keberlakuan hukum tersebut harus mempertimbangkan perkembangan 

hukum nasional maupun internasional yang demikian pesat dimana Indonesia 

merupakan bagian dari masyarakat internasional. Selain itu, pertimbangan yuridis 

lainnya bahwa UU No. 32 Tahun 2009 dilahirkan juga untuk mengatasi adalah 

perilaku bermasalah yang selama ini ada, kesiapan aktor baik negara maupun 

individu untuk mengimplementasikan ketentuan yang ada, dan pertimbangan 

dampak dari keberlakuan UU sebelumnya.37 Dengan kata lain, sebetulnya UU No. 32 

Tahun 2009 ini bertujuan mengoreksi dan memperbaiki efektifitas pelaksanaan UU 

sebelumnya.  

Kita dapat membandingkan latar belakang pemikiran para perumus UU Lingkungan 

Hidup dari waktu ke waktu. UU No. 4 Tahun 1982 menekankan pada pertimbangan 

                                                           
35 Ibid., hlm. 22-25. 

36 Ibid., hlm 37. 

37 Ibid. hlm. 37. 
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tentang kesadaran lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus disyukuri, dijaga, dan dikelola sedemikian rupa sebagai modal untuk menuju 

kesejahteraan umum yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan 

kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta selaras dengan 

kesadaran yang berkembang dalam hubungan internasional atau antar bangsa. 

Pertimbangan tersebut tidak jauh berbeda dengan UU setelahnya (UU No. 23 Tahun 

1997). Hanya saja UU No. 23 Tahun 1997 lebih menegaskan tentang istilah 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta perkembangan 

hukum internasional terkait dengan lingkungan hidup.  

Penekanan yang berbeda dari kedua UU tersebut bisa kita lihat dalam UU No. 32 

Tahun 2009. Setidaknya ada tiga penekanan baru dilihat dari pertimbangan dan 

tujuan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2009, yaitu: (1) lingkungan hidup 

ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara 

memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungannya melalui UU No. 32 Tahun 

2009. Upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan 

hidup merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem; 

(2) adanya pengakuan dan kesadaran bahwa kualitas lingkungan hidup kita sudah 

semakin menurun hingga sampai menjadi ancaman bagi kelangsungan 

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di tengah ancaman persoalan 

lingkungan global seperti perubahan iklim; (3) perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Artinya, 

perumusan UU No. 32 Tahun 2009 harus mempertimbangkan persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan perubahan hubungan dan kewenangan pemerintah dengan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ditegaskan pula 

dalam naskah akademik pada bagian identifikasi masalah yuridis.38 Berikut ini tabel 

perbandingan tentang pertimbangan dan tujuan dikeluarkannya UU Lingkungan 

Hidup: 

 

Tabel 4 

Perbandingan Pertimbangan dan Tujuan Dikeluarkannya UU Lingkungan Hidup 

 

UU No. 4 Tahun 1982 UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

POKOK PIKIRAN KONSIDERAN MENIMBANG 

Karunia dan Rahmat Tuhan Karunia dan Rahmat Tuhan - 

                                                           
38 Beberapa persoalan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam otonomi 
daerah antara lain kuatnya pendekatan administratif daripada ekosistem dalam UU 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan lemahnya pembagian rangkaian urusan pengelolaan lingkungan hidup –mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, penaatan dan penegakan hukum- dalam UU 23/1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Lihat juga, Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Naskah Akademis, hlm. 18-19.  
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UU No. 4 Tahun 1982 UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

Yang Maha Esa Yang Maha Esa  

- - Lingkungan hidup yang baik 

dan sehat merupakan HAM 

Lingkungan hidup sebagai 

modal menuju kesejahteraan 

umum 

Lingkungan hidup sebagai 

modal menuju 

kesejahteraan umum  

- 

Pertimbangan pembangunan 

yang berkesinambungan, 

terpadu, menyeluruh untuk 

kepentingan generasi 

sekarang dan yang akan 

datang  

Pertimbangan 

pembangunan 

berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan 

untuk kepentingan generasi 

sekarang dan yang akan 

datang  

Pembangunan nasional 

berdasarkan prinsip 

pembangunan 

berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan  

Pertimbangan hubungan 

kehidupan antar bangsa yang 

sesuai dan selaras dengan 

perkembangan kesadaran 

lingkungan hidup umat 

manusia 

Perkembangan masyarakat 

dan lingkungan hidup 

global serta hukum 

internasional terkait 

pengelolaan lingkungan 

hidup  

- 

- - Pelaksanaan perlindungan 

dan pengelolaan 

lingkungan dalam kerangka 

otonomi daerah negara 

kesatuan   

- - Kualitas lingkungan hidup 

yang semakin menurun dan 

mengancam kelangsungan 

perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya  

- - Semakin meningkatnya 

pemanasan global yang 

mengakibatkan perubahan 

iklim sehingga 

memperparah penurunan 

kualitas lingkungan hidup  

- - Menjamin kepastian dan 

perlindungan hak atas 

lingkungan hidup yang baik 
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UU No. 4 Tahun 1982 UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

dan sehat sebagai bagian 

dari perlindungan 

keseluruhan ekosistem  

KONSIDERAN MENGINGAT 

Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat 

(1); Pasal 33 UUD 1945  

Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 

ayat (1); Pasal 33 UUD 1945 

Pasal 20; Pasal 21; Pasal 28H 

ayat (1); dan Pasal 33 ayat (3) 

dan ayat (4) UUD 1945  

TUJUAN DAN SASARAN 

Tercapainya keselarasan 

hubungan antar manusia 

dengan lingkungan hidup 

sebagi tujuan membangun 

manusia Indonesia seutuhnya 

Tercapainya keselarasan, 

keserasian, dan 

keseimbangan antara 

manusia dan lingkungan 

hidup 

Mencapai keserasian, 

keselarasan, dan 

keseimbangan lingkungan 

hidup 

Terkendalinya pemanfaatan 

sumber daya secara bijaksana 

Terkendalinya pemanfaatan 

sumber daya secara 

bijaksana 

Mengendalikan 

pemanfaatan SDA secara 

bijaksana 

Terwujudnya manusia 

Indonesia sebagai pembina 

lingkungan hidup 

Terwujudnya manusia 

Indonesia sebagai insan 

lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak 

melindungi dan membina 

lingkungan hidup 

- 

Terlaksananya pembangunan 

berwawasan lingkungan 

untuk kepentingan generasi 

sekarang dan mendatang 

Terjaminnya kepentingan 

generasi masa kini dan 

generasi masa depan 

Menjamin terpenuhinya 

keadilan generasi masa kini 

dan generasi masa depan 

- Mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan 

hidup dalam rangka 

pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya yang 

beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

Mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan 
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UU No. 4 Tahun 1982 UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

Terlindunginya negara 

terhadap dampak kegiatan 

diluar wilayah negara yang 

mnyebabkan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan 

Terlindunginya Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia terhadap dampak 

usaha dan/atau  kegiatan di 

luar wilayah negara yang 

menyebabkan pencemaran 

dan/atau perusakan 

lingkungan hidup 

Melindungi wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup 

- Tercapainya kelestarian 

fungsi lingkungan hidup 

Menjaga kelestarian fungsi 

lingkungan hidup 

- - Menjamin kelangsungan 

kehidupan makhluk hidup 

dan kelestarian ekosistem 

- - Menjamin keselamatan, 

kesehatan, dan kehidupan 

manusia 

- - Menjamin pemenuhan dan 

perlindungan hak atas 

lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi 

manusia; 

- - Mengantisipasi isu 

lingkungan global 

 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, UU No. 32 Tahun 2009 memiliki arah 

untuk memperkuat beberapa substansi penting sebagai berikut:  

 

(1) Prinsip-prinsip UU No. 32 Tahun 2009  

UU No. 32 Tahun 2009 mengintrodusir prinsip-prinsip hukum lingkungan 

internasional lebih banyak daripada UU sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997) yang 

hanya mengintrodusir tiga prinsip (tanggungjawab negara, keberlanjutan, dan 

manfaat). Beberapa prinsip yang diintrodusir dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah: 

(a) keserasian dan keseimbangan; (b) keterpaduan; (c) kehati-hatian; (d) keadilan; (e) 

ekoregion; (f) keanekaragaman hayati; (g) pencemar membayar; (h) partisipastif; (i) 

kearifan lokal; (j) tata kelola pemerintahan yang baik; (k) otonomi daerah.  
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(2) Jaminan hak masyarakat atas lingkungan hidup 

UU PPLH memperkuat jaminan hak atas lingkungan daripada UU sebelumnya 

dengan mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM. 

Berbeda dengan UU sebelumnya, secara politik hukum UU PPLH melihat bahwa hak 

atas lingkungan hidup sebagai hak subyektif (subjective rights) merupakan bagian 

dari HAM. Pengakuan ini memberikan implikasi bagi kewajiban konstitusi Negara, 

khususnya pemerintah untuk menghormati, memenuhi, dan melindunginya. Selain 

itu, UU PPLH juga mengakui hak akses atau hak prosedural (procedural rights) untuk 

memastikan agar setiap masyarakat dapat memperjuangkan hak subyektifnya 

tersebut melalui hak prosedural yang memastikan masyarakat dapat mengakses 

informasi, partisipasi publik, dan keadilan demi terwujudnya hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Tidak hanya itu, UU PPLH juga memberikan 

perlindungan hukum bagi setiap orang yang dengan iktikad baik memperjuangkan 

hak-haknya tersebut  dari segala upaya balik yang dilakukan oleh pihak-pihak 

tertentu dengan menggunakan upaya hukum- untuk menghambat atau 

mengancam perjuangan mereka dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. Hal ini dikenal dengan istilah Anti-Strategic Law Against Public 
Participation Suit (Anti-SLAPP Suit). 

 

(3)  Ruang lingkup pengaturan  

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif bussines process dari 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup: (a) perencanaan; 

(b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) 

penegakan hukum. Pengaturan ini berbeda dengan UU sebelumnya yang 

menekankan pada penaatan dan penegakan hukum. Penekanan yang 

komprehensif pada UU No. 32 Tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan bahwa 

persoalan-persoalan lingkungan hidup harus didekati secara komprehensif mulai 

dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum 

dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling memberikan kontribusi 

terhadap persoalan lingkungan hidup. Pada setiap tahapan tersebut kemudian 

diatur beberapa instrumen yang akan digunakan, misalnya pada tahap 

perencanaan diperkenalkan adanya inventarisasi lingkungan hidup, pembagian 

wilayah ekoregion, hingga rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan 

menengah, baik nasional maupun daerah.39  

 

 

(4) Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

                                                           
39 Ibid., Pasal 5-11. 
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UU No. 32 Tahun 2009 lebih banyak mengatur instrumen perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang. Beberapa instrumen baru yang 

diatur tersebut,antara lain:  

a) instrumen pada perencanaan yang meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, 

wilayah ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;  

b) instrumen pada pengendalian yang meliputi tahap pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan. Pada tahap pencegahan diatur 

mengenai: kajian lingkungan hidup strategis, instrumen ekonomi 

(perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan 

lingkungan hidup, dan insentif serta disinsentif), peraturan perundang-

undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, 

dan analisis resiko lingkungan hidup. Pada tahap penanggulangan diatur 

mengenai: informasi peringatan dini, pengisolasian, dan penghentian 

sumber pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan pada 

tahap pemulihan diatur mengenai: remediasi, rehabilitasi, dan restorasi 

fungsi lingkungan hidup; dan  

c) instrumen pemeliharaan yang meliputi: konservasi SDA, pencadangan SDA, 

dan pelestarian fungsi atmosfer. Kemudian, beberapa instrumen lain yang 

sudah ada dan diperkuat antara lain: (i) AMDAL dan UKL-UPL; (ii) perizinan; 

(iii) audit lingkungan hidup; (iv) pengawasan; dan (v) penegakan hukum.  

 

(5) Integrasi dan penguatan perizinan lingkungan   

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang nomenklatur izin lingkungan. Meskipun 

penyebutannya izin lingkungan, sebenarnya izin ini merupakan integrasi atau 

peleburan berbagai izin terkait dengan lingkungan hidup yang sudah dikenal 

selama ini. Dengan kata lain, pengintegrasian secara horizontal dilakukan melalui 

simplifikasi atau penyederhanaan berbagai izin terkait lingkungan hidup yang telah 

ada ke dalam satu izin, yaitu izin lingkungan. Sedangkan pengintegrasian secara 

vertikal dilakukan dengan memperkuat keterkaitan bussines process antara Amdal 

atau UKL-UPL, izin lingkungan, dan izin usaha melalui: 40   

a) kewajiban Menteri, Guberur, atau Walikota untuk menolak mengeluarkan 

izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL;  

b) ancaman pidana bagi Menteri, Gubernur, atau Walikota apabila kewajiban 

menolak permohonan izin lingkungan yang tidak didasarkan pada AMDAL 

atau UKL-UPL diabaikan;  

                                                           
40 Ibid., Pasal 37, Pasal 40, Pasal 109, dan Pasal 111. 
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c) ancaman pidana bagi pelaku usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin 

lingkungan;  

d) izin lingkungan dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang maupun 

Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat pelanggaran mengenai: (i) 

persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin, (ii) ketentuan dalam 

keputusan komisi AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL, dan (iii) pelaksanaan 

kewajiban oleh pelaku usaha atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

Amdal atau UKL-UPL;  

e) dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dibatalkan; dan  

f) ancaman pidana terhadap pejabat yang berwenang mengeluarkan izin 

usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.  

 

(6) Penguatan institusi lingkungan hidup 

Upaya memperkuat institusi lingkungan hidup dilakukan untuk mengatasi 

persoalan ego sektoral yang menjadi salah satu pertimbangan keluarnya UU No. 32 

Tahun 2009. Penguatan institusi pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan:  

a) memberikan kewenangan kepada institusi lingkungan hidup (Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH) maupun institusi lingkungan hidup daerah) untuk 

dapat "mengintervensi" perencanaan pembangunan melalui instrumen 

perencanaan mulai dari inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, 

hingga rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup- yang 

harus diintegrasikan dan dijadikan dasar bagi perumusan rencana 

pembangunan jangka panjang maupun menengah, baik nasional maupun 

daerah;  

b) memberikan kewenangan kepada institusi lingkungan hidup untuk dapat 

"mengintervensi" perencanaan tata ruang maupun 

kebijakan/rencana/program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak 

lingkungan hidup melalui kewajiban penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS); dan  

c) memberikan pengaturan tentang hubungan kewenangan secara jelas dan 

berlapis (oversight) antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, misalnya 

pengaturan tentang kewenangan pemerintah untuk dapat mengambil alih 

kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan 

hukum apabila terjadi pelanggaran yang serius (pelanggaran terhadap 

pencemaran atau perusakan yang relatif besar dan meresahkan masyarakat) 

atau jika pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi 

administrasi terhadap pelanggaran yang ada.41 

                                                           
41 Ibid., Pasal 73 dan Pasal 77. 



 
27 

  

 

(7) Penguatan penegakan hukum lingkungan  

Penguatan terhadap penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata, dan 

pidana) dilakukan dengan memperkuat kelembagaan maupun substansi 

penegakan hukumnya. Arah untuk memperkuat kelembagaan penegakan hukum 

dilakukan dengan mengatur beberapa hal sebagai berikut:  

a) pemberian kewenangan berlapis (oversight) dalam pengawasan dan 

penegakan hukum kepada pemerintah terhadap pemerintah daerah 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya;  

b) penguatan wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik 

pegawai negeri sipil (PPNS). Penguatan wewenang pejabat pengawas 

lingkungan hidup dilakukan dengan memberikan wewenang untuk 

menghentikan seketika jika terjadi pelanggaran tertentu yang diketahuinya 

dan wewenang untuk berkoordinasi langsung dengan PPNS. Sedangkan 

penguatan wewenang PPNS dilakukan dengan memberikan wewenang 

melakukan penggeledahan, penghentian penyidikan, dan menangkap serta 

menahan pelaku tindak pidana yang berkoordinasi dengan penyidik 

kepolisian. Guna mempercepat proses penyidikan, PPNS berkoordinasi 

langsung dengan penuntut umum UU sebelumnya berkoordinasi dengan 

penyidik kepolisian- dengan memberitahukan dimulainya penyidikan 

maupun penyampaian hasil penyidikan. Hubungan antara PPNS dengan 

penyidik kepolisian adalah hubungan koordinasi untuk memperlancar 

proses penyidikan;  

c) ancaman pidana bagi setiap orang yang menghambat pelaksanaan tugas 

pejabat pengawas maupun PPNS; dan  

d) mandat untuk mengembangkan penegakan hukum terpadu antara PPNS, 

kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.42 

Sedangkan arah memperkuat pengaturan substansi penegakan hukum lingkungan 

(administrasi, perdata, dan pidana) dilakukan dilakukan dengan:  

a) memperjelas jenis-jenis sanksi administrasi, hubungan antar jenis sanksi 

administrasi, dan hubungan antar sanksi administrasi dengan sanksi pidana;  

b) pemberian kewenangan oversight kepada pemerintah terhadap 

pemerintah daerah yang secara sengaja tidak menerapkan sanksi 

administrasi atas pelanggaran serius yang terjadi; dan  

c) pengaturan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  

                                                                                                                                                          
 

42 Ibid., Pasal 94 dan Pasal 95. 
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Upaya memperjelas jenis-jenis sanksi administrasi dilakukan dengan merinci sanksi 

paksaan pemerintah. Upaya memperjelas hubungan antar jenis sanksi administrasi 

dilakukan dengan mengatur kapan dan dalam kondisi bagaimana berbagai jenis 

sanksi administrasi tersebut diterapkan, misalnya sanksi pembekuan dan 

pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila pelaku tidak melaksanakan paksaan 

pemerintah.43 Upaya memperjelas hubungan sanksi administrasi dengan pidana 

dilakukan dengan mengatur: (i) penerapan sanksi administrasi tidak berarti 

membebaskan pelaku dari penerapan sanksi pidana; (ii) pelaksanaan ancaman 

pidana terhadap pelanggaran baku mutu apabila sanksi adminstrasi yang telah 

dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu dilakukan lebih dari satu kali; 

dan (iii) ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaksanakan paksaan 

pemerintah.44 

Arah penguatan substansi penegakan hukum perdata dilakukan dengan 

memperbaiki beberapa ketentuan sebagai berikut:  

a) penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan diarahkan untuk memperjelas bentuk-bentuk 

kesepakatan atau tuntutan dimana kesepakatan yang akan dicapai dirinci 

untuk kepentingan lingkungan. Hal ini untuk mengantisipasi praktek selama 

ini bahwa banyak kasus lingkungan yang dinegosiasikan namun untuk 

tuntutan selain kepentingan lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan 

yang dinegosiasikan agar dipenuhi tuntutan dipekerjakan dalam suatu 

pabrik. Jadi pengaturan ini untuk memastikan adanya itikad baik dalam 

memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup melalui proses 

penyelesaian sengketa.  

b) ganti kerugian. Pengaturan ganti kerugian diarahkan untuk: (i) memberikan 

kepastian bahwa pelaku usaha yang melanggar hukum tidak dapat 

melepaskan tanggungjawab atau kewajiban hukumnya untuk 

melaksanakan ganti rugi atau tindakan tertentu meskipun terjadi 

pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha; dan (ii) 

memperkuat wewenang hakim untuk menetapkan uang paksa terhadap 

setiap keterlambatan dari pelaksanaan putusan hakim.   

c) hak gugat. Perubahan secara signifikan terhadap pengaturan hak gugat 

terdapat pada hak gugat pemerintah. Beberapa arah perubahan terhadap 

hak gugat pemerintah adalah: (i) mempertegas bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah dapat melakukan gugatan ganti rugi atau tindakan 

tertentu atas dasar kerugian lingkungan hidup, bukan atas dasar 

kepentingan privat masyarakat seperti yang banyak ditafsirkan terhadap UU 

sebelumnya; dan (ii) memperjelas tentang kerugian lingkungan hidup, 

dimana kerugian lingkungan hidup yang dimaksud adalah kerugian 
                                                           
43 Ibid., Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80. 

44 Ibid., Pasal 78, Pasal 100, dan Pasal 114. 
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lingkungan selain hak milik privat. Pengaturan tentang dasar kepentingan 

melaksanakan hak gugatan pemerintah ini ditujukan untuk mencegah 

hilangnya kesempatan masyarakat dalam mengajukan gugatan atas dasar 

kerugian privat yang dideritanya akibat pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan, mengingat tidak memungkinkan kepentingan dan tuntutan 

yang sama digugat oleh dua pihak sekaligus, yaitu pemerintah dan 

masyarakat.45 Oleh karena itu, dasar gugatan pemerintah bukanlah mewakili 

kepentingan privat masyarakat melainkan mewakili kepentingan kerugian 

lingkungan hidup. Pengaturan tentang hak gugat organisasi lingkungan 

tidak banyak mengalami perubahan. Beberapa perubahan dalam 

pengaturan hak gugat organisasi lingkungan meliputi: (i) penegasan dalam 

batang tubuh tentang apa yang boleh dituntut oleh organisasi lingkungan 

dalam rangka mewakili kepentingan lingkungan, yaitu tuntutan melakukan 

tindakan tertentu tanpa disertai ganti rugi, kecuali biaya riil yang telah 

dikeluarkan oleh organisasi lingkungan dalam rangka penanggulangan 

maupun pemulihan pencemaran atau perusakan yang telah terjadi; dan (ii) 

memperbaiki persyaratan organisasi lingkungan yang dapat memiliki hak 

gugat, yaitu: harus berbentuk badan hukum, memiliki tujuan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup yang ditegaskan dalam anggaran dasar, dan telah 

melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya minimal selama 2 

tahun, dalam UU sebelumnya hanya 1 tahun. 

d) gugatan perwakilan. Pengaturan tentang gugatan perwakilan tidak banyak 

berubah dari UU sebelumnya. Perubahan dilakukan dengan mempertegas 

rumusan dasarnya sedangkan prosedur atau hukum acaranya sudah diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1 Tahun 2002).  

e) pembuktian. Pengaturan pada pembuktian dilakukan dengan 

menghilangkan exit clause atau pengecualian terhadap penerapan 

tanggungjawab ketat (strict liability) yang ada dalam UU sebelumnya, yaitu 

pencemaran atau perusakan yang disebabkan oleh bencana alam atau 

peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau tindakan 

pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau  

perusakan lingkungan hidup. 

Penguatan substansi penegakan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 

memperlihatkan bahwa para perumus memandang kejahatan lingkungan bukanlah 

kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang terorganisir dan berdampak luar biasa. 

                                                           
45 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Senin, 25 November 2013, 
pukul 13.00. 
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Hal ini terlihat pada arah pengaturan ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 

2009, yaitu: 46 

a) pendayagunaan upaya penegakan hukum administrasi-perdata-pidana 

secara terpadu untuk mengatasi multi tafsir tentang asas subsidiaritas 

dalam UU sebelumnya. Penafsiran tentang asas subsidiaritas dalam UU 

sebelumnya pada prakteknya seringkali menimbulkan persoalan. Persoalan 

yang seringkali muncul karena pengaturan ini mengakibatkan terbatas 

pendayagunaan hukum pidana karena harus membuktikan terlebih dahulu 

bahwa penegakan hukum administrasi dan perdata telah dilakukan dan 

tidak efektif atau kesalahan pelaku relatif berat. Padahal UU sebelumnya 

telah menyatakan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur merupakan 

kategori kejahatan lingkungan yang jelas-jelas bertetangan dengan rasa 

keadilan masyarakat. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 mengatur 

keterkaitan yang lebih jelas dalam normanya antara penegakan hukum 

administrasi, perdata, dan pidana. Pada beberapa hal penegakan hukum 

pidana tidak memerlukan upaya penegakan hukum administrasi ataupun 

perdata terlebih dahulu, misalnya untuk tindakan yang mengakibatkan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yaitu terlampauinya baku 

mutu dan baku kerusakan lingkungan hidup, terlebih lagi jika 

mengakibatkan bahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan nyawa orang lain. 

Terhadap tindakan seperti ini tentu bisa langsung dilakukan upaya 

penegakan hukum pidana untuk menimbulkan efek jera (detterent effect). 

Namun ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan upaya penegakan 

hukum administrasi terlebih dahulu, misalnya melalui paksaan pemerintah.  

b) ancaman hukuman minimal-maksimal. Ancaman hukuman minimal-

maksimal diperkenalkan untuk mengatasi banyaknya putusan yang terbukti 

bersalah namun hukuman pidana yang dijatuhkan dirasa sangat minim 

dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Padahal seluruh tindak 

pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 adalah kejahatan. Oleh 

karena itu, beberapa tindakan pidana yang dianggap berpotensi 

menimbulkan dampak serius pada UU No. 32 Tahun 2009 diancam dengan 

hukuman pidana minimal-maksimal.  

c) delik pidana formiil-materiil. Pengaturan tentang delik formiil dan materiil 

tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya, namun rumusan tersebut 

diperjelas pada UU No. 32 Tahun 2009 agar mempermudah penegak hukum 

dalam menafsirkan unsur-unsur pidananya, misalnya yang dikatakan telah 

mengakibatkan pencemaran adalah terlampauinya baku mutu lingkungan 

                                                           
46 Asas subsidiaritas pada UU No. 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa hukum pidana hendaknya 
didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan 
alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif 
berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan 
masyarakat. 
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hidup sehingga penegak hukum tinggal mengacu pada baku mutu yang 

telah ditetapkan. 

d) delik pidana yang terkait dengan pelanggaran administrasi (dependant 
administrative crime) dan delik pidana yang tidak terkait dengan 

pelanggaran administrasi (independent administrative crime). Pengaturan 

tentang dependant administrative crime dilakukan dengan merumuskan 

ketentuan pidana yang menyangkut penegakan hukum administrasi, 

misalnya ancaman pidana bagi pelaku yang tidak melaksanakan paksaan 

pemerintah atau ancaman pidana bagi pelaku usaha yang tidak dilengkapi 

persyaratan administrasi seperti perizinan. Pengaturan independent 
administrative crime dilakukan dengan merumuskan ketentuan pidana 

tanpa memandang apakah telah dipenuhi persyaratan administrasi atau 

dilakukan penegakan hukum administrasi sebelumnya seperti dalam hal 

telah timbulnya pencemaran atau perusakan. Sepanjang delik pidana 

terpenuhi maka penegakan hukum pidana dapat dilkasanakan.  

e) perluasan alat bukti. Perluasan alat bukti dilakukan dengan mengatur 

kemungkinan diadopsinya alat-alat bukti lainnya yang berkembang dalam 

peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya rekaman audio visual, 

citra satelit, dan lain-lain. 

f) pemidanaan bagi pejabat. Pemidanaan bagi pejabat yang tidak diatur 

dalam UU sebelumnya. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana 

terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat, misalnya pejabat yang 

memberikan izin usaha yang tidak dilengkapi izin lingkungan, pejabat yang 

memberikan izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL/UPL, dan pejabat yang 

tidak melakukan kewajiban pengawasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau 

perusakan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 

2009 melihat persoalan lingkungan bukan hanya diakibatkan oleh tindakan 

para pelaku usaha, melainkan juga pemerintah.  

g) tindak pidana korporasi. Pengaturan tentang ketentuan tindak pidana 

korporasi diarahkan untuk memudahkan penegak hukum menerjemahkan 

siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana 

yang dilakukan oleh korporasi beserta sanksi pidananya, yaitu pidana pokok 

maupun pidana tambahan atau tindakan tata tertib. 

 

II.4. Kronologi Pembahasan UU No. 32 Tahun 2009 

Diskursus untuk memperkuat peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pengelolaan lingkungan hidup dan SDA sudah berkembang seiring menguatnya 

diskursus soal pendekatan pembangunan nasional pada era reformasi. Diskurus 
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tentang persoalan lingkungan hidup dan SDA kemudian mengkristal dalam 

amandemen UUD 1945 dan menjadi rumusan Pasal 28H ayat (1) pada amandemen 

II (tahun 2000) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada amandemen IV (tahun 2002). 

Selain itu, keluarnya TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan SDA juga menunjukkan kritalisasi pemikiran soal lingkungan hidup dan 

SDA dengan beberapa amanat penting sebagai berikut: (a) menjunjung dan 

menghormati HAM; (b) mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan lingkungan 

hidup dan SDA; (c) memelihara keberlanjutan lingkungan hidup dan SDA untuk 

generasi sekarang dan mendatang dengan tentang memperhatikan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan; (d) melaksanakan fungsi kelestarian dan ekologis; 

(e) pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi SDA secara berlebihan.47  

Gagasan untuk melakukan revisi UU No. 23 Tahun 1997 pertama kali muncul dalam 

"Lokakarya Efektivitas Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 " yang 

diselenggarakan oleh ICEL pada tanggal 28-29 April 2003 yang melibatkan unsur 

KLH, Bapedalda, Akademisi, Polisi, Jaksa, Hakim, dan LSM. Adapun 8 pokok pikiran 

yang dibahas adalah: (1) Perencanaan dalam Pengelolaan; (2) Penguatan 

Kelembagaan; (3) Desentralisasi yang demokratis; (4) Perijinan dan Pengawasan; (5) 

Pemberdayaan Masyarakat (Three Pillars); (6) Pengembangan Instrumen Penaatan 

Sukarela; (7) Penguatan Kelembagaan Penegakan Hukum; dan (8) Aspek Penegakan 

Hukum Administrasi, Perdata dan Pidana. Beberapa pakar yang terlibat saat itu 

antara lain: Prof. Koesnadi Hardjasoemantri; Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. ; Prof. 

Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M; Prof. DR. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.;  Moestadji, 

S.H.; Hutomo, MPA; Indro Sugianto, S.H.., M.H.; Sukanda Husin, S.H., LL.M; Siti 

Megadianty S.H., MEL; dan Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum.  

Gagasan untuk merevisi UU No. 23 Tahun 1997 tersebut kemudian berlanjut dan 

diperluas oleh inisiatif KLH melalui "Workshop Revisi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang diselenggaran atas 

kerjasama KLH dengan Maastricht University, Netherlands pada tanggal 30-31 

Agustus 2004. Beberapa isu penting yang didiskusikan dalam workshop ini adalah 

(1) struktur legislasi lingkungan (pengintegrasian dan harmonisasi); (2) hak dan 

prinsip-prinsip terkait lingkungan hidup; (3) sanksi adminstrasi; (4) hukum pidana 

(materiil dan formiil) lingkungan hidup; (5) UU otonomi daerah; (6) implikasi 

konvensi internasional; (7) pertanggungjawaban perdata; dan (8) instrumen 

ekonomi. Beberapa pakar yang terlibat saat itu antara lain: Prof. MG. Faure, LL.M; Dr. 

Marjn Peeters; Prof. Aalt-Willem Heringa; Prof. F.A.M. Stroink; Dr. Nicole Niessen; 

Prof. Koesnadi Hardjasoemantri; Prof. Muladi; Prof. DR. Takdir Rahmadi; Prof. 

Phillipus Hadjon; Prof. Asep Warlan Yusuf, Prof. Ateng Syafrudin; Prof. Surna T. 

Djajadiningrat; Prof. Sudharto P. Hadi; Mas Achmad Santosa, S.H. LL.M; Sukma 

Violetta, S.H., LL.M; Wiwiek Awiati, S.H. M.Hum; Hoetomo MPA; dan Indro Sugianto, 

S.H., M.H.  

                                                           
47 Lihat juga Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam, Pasal 4 dan Pasal 5. 
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Pengembangan gagasan revisi UU No. 23 Tahun 1997 tersebut kemudian terus 

berlanjut melalui penelitian terhadap berbagai isu krusial diantaranya tentang 

penaatan dan penegakan hukum lingkungan pada tahun 2007 dan 2008 yang 

dilakukan oleh Deputi V MENLH KLH, Hoetomo MPA dan dilanjutkan oleh Ir. Ilyas 

Asaad, M.P., bekerjasama dengan ICEL.  

Gagasan revisi UU No. 23 Tahun 1997 ini ternyata disambut positif oleh Komisi VII 

DPR RI periode 2004-2009 dan menjadikannya sebagai hak inisiatif DPR RI. 

Kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 DPR RI menyampaikan RUU tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Presiden SBY. Tidak lama setelah itu, pada 

tanggal 29 Juni 2009 Presiden SBY mengeluarkan Surat Penunjukan Wakil untuk 

Membahas RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama DPR. Presiden 

SBY menunjuk Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Hukum dan HAM sebagai wakilnya dalam membahas RUU tersebut. KLH di bawah 

Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Ir. Rachmat Witoelar merupakan leading sector 
dalam pembahasan RUU PLH. Selama proses pembahasan, pelaksana koordinasi 

perumusan di tingkat KLH dan Pemerintah dilakukan oleh Deputi V MENLH saat itu, 

Ir. Ilyas Asaad M.P. Pada tanggal 30 Juni  1 September 2009 Komisi VII DPR RI 

menggelar Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pemangku 

kepentingan, dan Rapat Panitia Kerja. Akhirnya pada Sidang Paripurna DPR RI 

tanggal 8 September 2009 RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

disahkan. 
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ASAS-ASAS PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   

 

BAB III 
 

 

 

III.1. Pengantar  

sas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari suatu peraturan 

hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan 

paling luas bagi lahirnya suatu peraturan atau merupakan suatu ratio 
legis48 peraturan.49 Tanpa menemukan ratio legis suatu peraturan, kita sulit 

untuk memahami arah-arah etis suatu peraturan.50 Selain itu, asas hukum 

memberi makna etis kepada peraturan serta tata hukum,51 sehingga tidak 

ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang 

ada di dalamnya.52  

Tulisan pada bab ini akan membahas tentang asas-asas yang menjadi dasar lahirnya 

ketentuan-ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu asas tanggung jawab 

negara; asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan; asas 

keterpaduan; asas manfaat; asas kehati-hatian; asas keadilan; asas ekoregion; asas 

keanekaragaman hayati; asas pencemar membayar; asas partisipatif; asas kearifan 

                                                           
48 Alasan atau tujuan pembentukan peraturan hukum. Lihat juga Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 
8th Edition, (USA: West a Thomson Business, 2004), hlm.1290. 

49 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.45. 

50 Ibid., hlm. 47. 

51 Ibid., hlm. 45. 

52 Ibid. 
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lokal; asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Ke-empat 

belas asas-asas ini diatur pada Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009. 

 

III.2. Uraian Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  

           Hidup 

RUU yang diajukan oleh DPR kepada pemerintah mengatur 11 asas, kemudian 

mengalami penambahan pada saat pembahasan dan menjadi 14 asas. Sayangnya 

tidak diperoleh data secara lengkap yang bisa menjelaskan tentang perdebatan 

dalam penambahan asas-asas tersebut. Beberapa asas yang ditambahkan adalah 

asas kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. 

Sedangkan asas differensiasi regional diganti dengan asas ekoregion. Berikut ini 

penjelasan tentang asas-asas yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009: 

 

1. Tanggung Jawab Negara 

Pasal 2 Huruf a : 

Tanggung jawab Negara  

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah: 

a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini 

maupun generasi masa depan.  

b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.    

 

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan UU No. 32 

Tahun 2009 adalah pemenuhan dan perlindungan HAM untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik.53 HAM untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik juga dijadikan sebagai prinsip dasar pembentukan hukum internasional.54 

Prinsip ini diakui dalam Deklarasi Stockholm tahum 1972 yang berbunyi :55 

"Manusia mempunyai hak dasar untuk merdeka, diperlakukan sama, dan kondisi 
lingkungan yang baik demi kehidupan yang layak. Manusia bertanggungjawab 

                                                           
53 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Poin Menimbang. 

54 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 6 (1). 

55 United Nations, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Chapter 1. 
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untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan 
generasi di masa depan". 

Prinsip ini sudah diadopsi oleh banyak negara dan diatur dalam hukum nasional 

masing-masing negara, yaitu prinsip hubungan lingkungan dengan hak individu. 

Berdasarkan prinsip ini, sekitar seratus negara mengakui hak untuk mendapatkan 

lingkungan yang bersih.56 Pendekatan yang digunakan oleh konstitusi hukum 

internasional untuk mengakui hak manusia terhadap lingkungan yang sehat 

bervariasi, salah satunya adalah tanggung jawab negara untuk melindungi dan 

menjaga lingkungan.57 

Prinsip HAM mempunyai tiga dalil, yaitu:58 

1. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak dasar 

dan kebebasan orang-orang yang berada di wilayah teritorialnya; 

2. Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada 

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama dan/atau bahasa; dan 

3. Negara wajib untuk mendorong kepada negara-negara untuk menghormati 

HAM dan saling bekerjasama untuk mewujudkan hak asasi manusia. 

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai tanggung 

jawab untuk mewujudkan prinsip HAM. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum 

internasional, bahwa negara adalah subjek hukum internasional,59 sehingga hukum 

internasional yang mengatur ketentuan hak asasi manusia untuk mendapatkan 

kondisi lingkungan yang layak menjadi tanggung-jawab negara berdasarkan 

ketentuan nasional masing-masing negara.60  

Terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan 

bersih, PBB mendeklarasikan setiap individu berhak hidup di lingkungan yang layak 

untuk kesehatan dan kesejahteraan.61 Hukum mendefinisikan perlindungan 

kesehatan dengan standar yang ketat, yaitu tindakan untuk menciptakan kondisi 

lingkungan yang kondusif. Satu kondisi yang tidak akan terjadi apabila ada tindakan 

yang dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung.62  

                                                           
56 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Edition, (United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2003), hlm. 296. 

57 Ibid.  

58 G. Tunkin, Theory of International Law, (London: 1974), hlm. 81. Yang dilihat dari Malcolm N. Shaw, 
International Law, Fourth Edition, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1997), hlm. 199. 

59 Malcolm N. Shaw, International Law, hlm. 182. 

60 Ibid., hlm. 199. 

61 Anton, Shelton, Environmental, hlm. 148. 

62 Celia Campbell-Mohn, Sustainable Environmental Law; Integrating Natural  Resources and Pollution Abatement 
Law from Resources to Recovery, (West Publisihing Co, 1993), hlm. 149. 
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Sebagai subjek hukum internasional, negara mempunyai kedaulatan. Setiap negara 

mempunyai hak alamiah yang tidak dapat dicabut untuk menerapkan 

kedaulatannya atas SDA di wilayah yurisdiksinya,63 salah satunya untuk mengelola 

SDA sesuai dengan peraturan nasional negaranya.64 Kedaulatan negara atas SDA ini 

diikuti dengan tanggung jawab untuk memastikan setiap aktifitas yang dilakukan di 

wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan di wilayah 

yurisdiksi negara lain atau di lingkungan di luar wilayah negaranya.65 Prinsip 

tanggung jawab negara tidak hanya memberikan peran pada negara untuk 

melindungi HAM tetapi juga memberikan kewajiban pada negara untuk 

bertanggung jawab atas setiap tindakan pelanggaran kewajiban negara 

berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh negara.66  

Kewajiban negara yang dimaksud adalah kewajiban negara untuk tidak 

menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara lain atau wilayah-wilayah di luar 

batas-batas yurisdiksi negaranya.67 Maksud dari wilayah-wilayah di luar batas-batas 

yurisdiksi negara adalah wilayah-wilayah yang juga meliputi samudera dan 

antartika.68 Prinsip ini menitikberatkan pada dampak lingkungan yang timbul dari 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan.69 Kewajiban negara ini diperkuat dengan 

pernyataan Mahkamah Internasional pada kasus Corfu Channel yang menyatakan 

bahwa prinsip kedaulatan mewujudkan kewajiban setiap negara untuk tidak 

mengizinkan daerah teritorialnya digunakan untuk tindakan-tindakan yang 

bertentangan dengan hak negara-negara lain.70 Berdasarkan putusan kasus Lac 
Arbitration negara juga mempunyai kewajiban untuk tidak menerapkan haknya 

dengan tidak mengacuhkan hak negara lain.71  

Prinsip tanggung jawab negara untuk menghormati hak negara lain menimbulkan 

kewajiban-kewajiban negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan 

kerusakan lingkungan negara lain atau wilayah-wilayah di luar yurisdiksi 

negaranya.72 Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk tidak melakukan 

tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan negara 

                                                           
63 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2158 (XXI) Tahun 1966. 

64 Ibid. 

65 Celia Campbell-Mohn, Sustainable Environmental Law; Integrating Natural  Resources and Pollution Abatement 
Law from Resources to Recovery, hlm. 236. 

66 David Hunter et.al., International Environmental Law and Policy, (New York, Foundation Press, 1998), hlm. 
350. 

67 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2003), hlm. 241. 

68 David Hunter et al, International Environmental Law and Policy, hlm. 348. 

69 Ibid. 

70 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, hlm. 242. 

71 Ibid., hlm. 243. 

72 David Hunter et.al., International Environmental Law and Policy, hlm.350. 
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lain atau wilayah-wilayah di luar yurisdiksinya.73 Berdasarkan kewajiban-kewajiban 

tersebut, suatu negara bertanggung jawab kepada negara lain atas pelanggaran-

pelanggaran kewajibannya dan bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang 

parah akibat pelanggaran terhadap lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional 

negaranya.74 Seperti pada kasus arbitrasi Trail Smelter tentang gugatan Amerika 

Serikat terhadap Kanada karena pencemaran tanah, air dan udara yang disebabkan 

oleh limbah perusahaan pupuk milik warga negara Kanada. Pencemaran tersebut 

mengakibatkan kerugian yang diderita oleh penduduk Amerika di Washington, 

Columbia. Amerika Serikat menggugat Kanada meskipun yang menyebabkan 

pencemaran udara adalah perusahaan milik warga negaranya karena berdasarkan 

prinsip tanggung jawab negara, jika ada pelanggaran terhadap hukum 

internasional, negara-lah yang dimintakan pertanggungjawaban.75 

 

2. Kelestarian dan Keberlanjutan 

Pasal 2 Huruf b : 

Kelestarian dan keberlanjutan  

Penjelasan :  

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang 

memikul kewajiban dan tanggung jawab generasi mendatang dan terhadap sesamanya 

dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dan daya dukung ekosistem dan 

memperbaiki kualitas lingkungan hidup.   

 

Konsep pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Our Common 
Future yang disiapkan oleh World Commission on Environmental and Development 

tahun 1987. Secara khusus, kerangka tugas Sidang Majelis PBB mengusulkan 

strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 

dan mengidentifikasikan bagaimana hubungan antar manusia, sumberdaya, 

lingkungan, dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan 

internasional.76  

Prinsip hukum umum menyatakan bahwa negara harus memastikan pengelolaan 

dan penggunaan SDA dengan memperhatikan pembangunan keberlanjutan.77 

                                                           
73 Ibid., hlm. 351. 

74 Ibid., hlm. 352. 

75 Patricia Birnie dan Alan Boyle, International Law and The Environment, (United Kingdom : Oxford 
University Press, 2002), hlm. 181. 

76 Bruce Mitchell et.al., Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 
1997), hlm. 30. 

77Ibid., hlm. 252. 
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Berdasarkan laporan Brundtland, definisi pembangunan berkelanjutan adalah 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.78 Tujuan dari 

prinsip keberlanjutan adalah mengatur sistem alam demi kelestarian manusia pada 

generasi sekarang dan masa depan.79 Ada empat unsur pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan kesepakatan bersama negara-negara, yaitu:80 

1. Pelestarian SDA untuk kepentingan generasi yang akan datang; 

2. Tujuan pengeksploitasian SDA dengan baik, bijaksana, dan rasional; 

3. Keadilan dalam penggunaan SDA yang juga memperhatikan kepentingan 

negara lain terhadap SDA tersebut. Unsur ini dilatarbelakangi oleh sifat 

ketergantungan ekologi yang tidak mengenal batas-batas wilayah negara. 

Demikian juga sifat SDA, terkadang SDA suatu negara adalah juga sumber 

daya negara lain atau mempengaruhi sumber daya negara lain.81 

4. Kepastian bahwa pertimbangan lingkungan terintegrasi ke dalam program, 

kegiatan, maupun proyek pembangunan. Oleh karena itu, kepentingan 

lingkungan harus diperhitungkan.  

 

3. Keserasian dan Keseimbangan 

Pasal 2 Huruf c : 

Keserasian dan keseimbangan  

Penjelasan : 

Yang dimakasud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan 

lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya, dan perlindungan dan pelestarian ekosistem.  

 

Asas keserasian dan keseimbangan merupakan salah satu asas yang sudah dimuat 

sejak UU No. 4 Tahun 1982.82 Dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1982 

disebutkan bahwa pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya 

kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Kehidupan yang optimal hanya 

                                                           
78 Ibid., hlm.10. 

79 Celia Campbell-Mohn, Sustainable Environmental Law; Integrating Natural Resources and Pollution Abatement 
Law from Resources to Recovery, hlm. 158.  

80 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, hlm. 252. 

81 Ibid., hlm.3. 

82 Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 4 Tahun 
1982, LN Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, TLN No. 3215,  
Pasal 3. 
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dapat dicapai dalam lingkungan yang serasi dan seimbang. Penjelasan Pasal 3 UU 

No. 4 Tahun 1982 ini sejalan dengan penjelasan pada Rancangan Undang-Undang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUUPLH) yang berbunyi "asas keseimbangan dan 

keserasian perlu untuk dijadikan dasar pengelolaan SDA agar keberlanjutan daya 

dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup terpelihara demi 

kepentingan rakyat."83 

Kata pelestarian berasal dari kata lestari yang berarti langgeng atau tidak berubah. 

Apabila kata lestari dikaitkan dengan lingkungan, mengandung makna bahwa 

lingkungan tidak boleh berubah atau harus tetap seperti keadaan aslinya. 

Sedangkan kegiatan pembangunan adalah mengubah sesuatu untuk mencapai 

taraf yang lebih baik. Oleh karena itu, apabila dalam proses pembangunan terjadi 

dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, maka upaya untuk meniadakan 

atau mengurangi dampak negatif pembangunan harus dilakukan, sehingga 

keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang kembali.84 

 

4. Keterpaduan 

Pasal 2 Huruf d : 

Keterpaduan   

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan 

berbagai komponen terkait.  

Asas keterpaduan pertama kali dikenal dalam UU No. 32 Tahun 2009, namun dalam 

Naskah Akademis versi pemerintah maupun versi DPR tidak ditemukan 

pembahasan mengenai asas keterpaduan. Namun, penjelasan mengenai asas 

keterpaduan dalam UU No. 32 Tahun 2009 menyerupai prinsip integrasi yang 

merupakan elemen utama pembangunan berkelanjutan. 

Pembahasan mengenai arti dari prinsip integrasi dapat dimulai dengan merujuk 

pada Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa: 

"in order to achieve sustainable development, environmental protection shall 
constitute an integral part of the development process and cannot be considered in 
isolation from it".85  

                                                           
83 Lihat juga Penjelasan Rancangan UU No. 32 Tahun 2009, hlm. 28. 

84 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, hlm. 98. 

85Prinsip 4 Deklarasi Rio, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I), 31 ILM 874 (1992)—selanjutnya disebut 
Deklarasi Rio. 
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Dari kutipan ini, dapat diketahui bahwa tuntutan pertama dari prinsip integrasi 

adalah adanya kepastian bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari proses pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa prinsip integrasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan meminta agar 

setiap negara menjamin bahwa kepentingan ekonomi dan sosial mereka tidak akan 

mengabaikan pertimbangan lingkungan hidup. Di sisi lain, upaya perlindungan 

lingkungan yang diambil juga harus tetap memperhatikan dampak sosial dan 

ekonomi yang mungkin akan timbul.86 

Sementara itu, International Court Justice (ICJ) menafsirkan fungsi integrasi sebagai 

alat untuk menjembatani dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan prinsip 

yang mungkin saling bertentangan, yaitu kepentingan pembangunan dengan 

kepentingan perlindungan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pandangan 

Weeramantry dan Trindade.87 Dengan adanya penerapan prinsip pembangunan di 

dalam putusan-putusan pengadilan, dalam hal ini ICJ, maka kita bisa melihat 

bagaimana elemen integrasi dari pembangunan berkelanjutan telah memberikan 

arahan bagi pengadilan untuk mendamaikan prinsip dan kepentingan-kepentingan 

yang berbeda, bahkan saling bertentangan.88 

                                                           
86 Andri G. Wibisana, Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan, 
(Jakarta: Materi Pengajaran Hakim Lingkungan Hidup, 2013), hlm. 5-8. 

87 Andri G. Wibisana, Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan, 
menyebutkan ―Weeramantry, dalam dissenting opinion-nya untuk kasus Gabcikovo-Nagymaros (Hongaria 
v. Slovakia), menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya merupakan sebuah konsep, 
tetapi sudah merupakan sebuah prinsip hukum yang bersifat normatif. Tanpa prinsip hukum ini, maka 
kasus Gabcikovo-Nagymaros akan sangat sulit untuk diputuskan. Menurutnya, "…I consider it to be more 
than a mere concept, but as a principle with normative value which is crucial to the determination of this case. Without the 
benefits of its insights, the issues involved in this case would have been difficult to resolve." Lihat: Case Concerning the 
Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia): Separate Opinion of Vice-President Weeramantry, 1997 ICJ 7 
(selanjutnya disebut Kasus Gabcikovo-Nagymaros: Pendapat Weeramantry), hlm. 90.  Dalam hal ini, 
Weeramantry melihat bahwa kasus Gabcikovo-Nagymaros memperlihatkan adanya kepentingan yang 
saling bertentangan, yaitu kebutuhan akan pembangunan di satu sisi (dalam hal ini kepentingan dari 
Slovakia) dan kebutuhan akan perlindungan lingkungan di sisi lain (dalam hal ini kepentingan dari 
Hungaria). Dalam pandangan Weeramantry, prinsip hukum yang dapat menjembatani dua kebutuhan 
yang saling bertentangan ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Kasus Gabcikovo-Nagymaros: 
Pendapat Weeramantry, hlm. 88. Sementara itu, Hakim Trindade, dalam dissenting opion-nya untuk kasus Pulp 
Mils on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) pada dasarnya menyetujui bahwa pembangunan 
berkelanjutan berfungsi untuk menjembatani kepentingan pembangunan di satu sisi, dan kepentingan 
akan perlindungan lingkungan di sisi lain. Dalam konteks ini, Trindade menyatakan: "[s]ustainable 
development came to be perceived, furthermore, as a link between the right to a healthy environment and the right to 
development; environmental and developmental considerations came jointly to dwell upon the issues of elimination of poverty 
and satisfaction of basic human needs."  Lihat: Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, 2010, <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15885.pdf > 
(Selanjutnya disebut Kasus Pabrik Kertas Sungai Uruguay: Pendapat Trindade), hlm. 132. 

88 Andri G. Wibisana, Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan, 
menyebutkan ―sementara itu, norma pendamai/penyeimbang inilah yang oleh Lowe diartikan sebagai sifat 
pengisi (interstitial norm) dari pembangunan berkelanjutan.  Dalam hal ini, Lowe sebagaimana dijelaskan 
oleh Fitzmaurice, menolak pandangan Weeramantry yang menyatakan bahwa pembangunan 
berkelanjutan merupakan prinsip hukum yang telah bersifat normatif. Bagi Lowe, pembangunan 
berkelanjutan bukanlah sebuah norma hukum, karena pembangunan berkelanjutan tidak memiliki sifat 
normativity. Untuk dapat dikatakan memiliki sifat normativity, sebuah konsep harus dapat diekspresikan 

http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15885.pdf
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Andri G. Wibisana menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi keseimbangan dan 

rekonsiliasi dari prinsip integrasi. Dalam pandangan Osofsky, integrasi sebagai 

fungsi penyeimbang berbagai kepentingan masih kurang mencukupi. Osofsky 

menilai bahwa sejak Deklarasi Johannesburg tahun 2000 sebenarnya telah ada 

pengakuan bahwa baik konsep pembangunan ekonomi di satu sisi dan 

pembangunan lingkungan di sisi lain, memuat pengertian yang tidak menyeluruh. 

Mengingat bahwa tantangan terbesar bagi perwujudan pembangunan 

berkelanjutan adalah persoalan kemiskinan, maka konsep pembangunan haruslah 

direorientasikan ke arah pembangunan sosial.89  Dari uraian ini terlihat bahwa bagi 

Osofsky, prinsip integrasi tidak mencukupi jika hanya dipandang sebagai fungsi 

penyeimbang antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan 

pembangunan lingkungan. Lebih dari itu, berdasarkan pandangan Osofsky elemen 

integrasi dari pembangunan berkelanjutan memberikan dorongan bagi perubahan 

orientasi pembangunan, dari pembangunan ekonomi di satu sisi dan 

pembangunan lingkungan di sisi lain, menjadi pembangunan sosial dengan 

penekanan pada upaya pengentasan kemiskinan. 

 

5. Manfaat 

Pasal 2 huruf e: 

Manfaat 

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 

lingkungannya. 

 

                                                                                                                                                          
dalam bahasa normatif. Menurut Lowe, karena pembangunan berkelanjutan tidak bisa dituangkan ke 
dalam bahasa normatif, maka pembangunan berkelanjutan tidak memiliki ―a fundamentally norm-creating 
character‖. Lihat: Malgosia Fitzmaurice, Contemporary Issues in International Environmental Law, (Edward Elgar, 
2009), hlm. 80. Lebih jauh lagi, Lowe melihat bahwa pembangunan berkelanjutan hanyalah merupakan 
sebuah meta-principle yang berfungsi untuk mendamaikan beberapa prinsip yang saling bertentangan. 
Dalam hal ini, Lowe beranggapan bahwa fungsi meta-principle ini adalah "interstitial activity, pushing and pulling 
the boundaries of true primary norms when they threaten to overlap or conflict with each other." Ibid., hlm. 80-81. Namun 
demikian, perlu lah diungkapkan di sini bahwa baik pandangan Weeramantry maupun Lowe di atas 
sama-sama menunjukkan peranan pembangunan berkelanjutan untuk memberikan arahan bagi atau 
mengubah pandangan dari pengambil keputusan atas kepentingan atau norma yang sebelumnya telah 
ada. Elemen integrasi dari pembangunan berkelanjutan lah yang memiliki peran utama sebagai pemberi 
arahan atau pengubah pandangan dari para pengambil keputusan". 

89 Hari M. Osofsky, "Defining Sustainable Development After Earth Summit 2002," Loyola of Los Angeles 
International & Comparative Law Review, Vol. 26, (2003), hlm. 123-124. 
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Asas manfaat tentunya sangat berkaitan dengan pemanfaatan SDA dan lingkungan. 

Pembahasan mengenai asas manfaat salah satunya disampaikan oleh Andri G. 

Wibisana yang melihat asas manfaat dari sudut pandang hukum dan ekonomi. 

Terminologi yang digunakan adalah pemanfaatan berkelanjutan dalam perspektif 

hukum dan pemanfaatan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi. Kata 

"berkelanjutan" merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada upaya 

perlindungan lingkungan dan SDA adalah istilah konservasi.90 Pada masa lalu, 

kebutuhan akan konservasi ini pun hanyalah muncul apabila telah terjadi ancaman 

terhadap sebuah spesies, baik berupa ancaman kepunahan maupun berupa 

pengurangan ketersediaan secara serius.91 Dalam perkembangannya, konservasi 

kemudian dianggap penting sebagai upaya untuk mencapai keberlanjutan, tanpa 

perlu mengaitkannya dengan ancaman kepunahan atau penipisan SDA. 

Pemanfaatan berkelanjutan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari beberapa 

konvensi dan pertemuan teknis. Pada World Charter of Nature tahun 1982, 

sebagaimana dikutip oleh Birnie, et al., menyatakan bahwa prinsip-prinsip 

konservasi perlu diterapkan pada semua area di Bumi untuk mencapai tujuan 

produktivitas optimum yang berkelanjutan (optimum sustainable productivity) 

yang tidak membahayakan ekosistem. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemakaian 

SDA dilakukan tanpa melampaui kapasitas sumber daya tersebut untuk melakukan 

regenerasi dan tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dapat 

dipulihkan (irreversible damage).92 Sedangkan dalam Konvensi tentang 

Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity CBD), pemanfaatan 

secara berkelanjutan (sustainable use) dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya 

hayati dengan cara dan dalam laju pemanfaatan yang dalam jangka panjang tidak 

akan mengarah pada penurunan keanekaragaman hayati, sehingga mampu 

menjaga potensi sumber daya keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan 

generasi sekarang dan yang akan datang.93 Masih ada beberapa konvensi dan 

pertemuan teknis yang memiliki tujuan konservasi seperti Pertemuan Teknis Roma 

1955; sebagai pendahulu dari Konferensi UNCLOS I di Geneva tahun 1958; Konvensi 

Ramsar tentang Lahan Basah (Ramsar Convention on Wetlands) tahun 1971; COP 3 

dari Konvensi Ramsar yang diadakan di Regina, Kanada, pada tahun 1987; COP 9 

Konvensi Ramsar yang diadakan di Kampala, Uganda, tahun 2005; dan sebagainya. 

Andri G. Wibisana kemudian menambahkan bahwa setiap negara bagaimana pun 

terikat oleh kewajiban untuk tidak melakukan penyalahgunaan hak (abuse of right). 

Kewajiban ini telah diakui sebagai sebuah prinsip hukum lingkungan internasional, 

                                                           
90 Andri G. Wibisana, Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan, hlm. 
8.   

91 Patricia Birnie, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell, International Law and the Environment, Third Edition. 
(Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 589. Sebagaimana dikutip dari Andri G. Wibisana, Elemen-
elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan. 

92 Ibid., hlm. 199.  

93 CBD, 1760 UNTS 79, 31 ILM 818 (1992), Art. 2.  
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yang kemudian dituangkan dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 2 

Deklarasi Rio. Pada intinya, kedua deklarasi ini menyatakan bahwa meskipun 

memiliki hak dan kedaulatan untuk mengelola sumber dayanya sesuai dengan 

kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka, setiap negara juga memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan pemanfaatan SDA yang ada di 

wilayahnya tidak menyebabkan kerugian pada wilayah negara lain atau wilayah di 

luar yurisdiksinya.94 

Pemanfaatan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi dapat dari pendapat Bell dan 

McGillivray menyatakan bahwa terdapat paling tidak dua penafsiran yang saling 

bertentangan mengenai makna dari sustainable development.95 Tafsiran pertama 

strong sustainability , yang menyatakan kerusakan 

lingkungan tidak bisa dibenarkan meskipun kerusakan lingkungan ini akan 

menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Strong sustainability berpendapat bahwa 

generasi yang akan datang tidak boleh diwarisi kondisi lingkungan yang buruk, 

meskipun kondisi ini di sisi lain mampu memberikan kekayaan ekonomi kepada 

generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 

Tafsiran kedua atas keberlanjutan adalah "weak sustainability". Dalam pandangan 

weak sustainability, modal alamiah (natural capital)96 dapat dieksploitasi sepanjang 

hasil dari eksploitasi ini dapat diimbangi dengan peningkatan modal manusia 

(human capital), seperti skills, pengetahuan, dan teknologi, serta peningkatan 

modal buatan (human-made capital), seperti infrastruktur. Dalam pandangan ini, 

keseluruhan modal (total capital) adalah Natural Capital ditambah Cultivated 
Capital, Human Capital, dan Human-made Capital.97 Sepanjang total capital ini dari 

                                                           
94 Andri G. Wibisana, Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan, hlm. 
12. 

95 S. Bell dan D. McGillivray, Environmental Law: the Law and Policy Relating to the Protection of the Environment, 
Fifth Edition, (London: Blackstone Press, 2000), hlm. 44.  Bandingkan dengan D. Hunter et.al., yang 
menggambarkan adanya 4 versi pemahaman keberlanjutan lingkungan, yaitu: "weak sustainability", 
"intermediate sustainability" (yang menyatakan bahwa di samping harus menjaga tingkat keutuhan modal, 
kita juga harus memperhatikan komposisi dari modal kapital tersebut, yaitu sumber daya alam, 
manufaktur, dan manusia), "strong sustainability", dan "absurdly strong sustainability" (bahwa SDA yang tak 
terbarui tidak boleh mengalami pengurangan sedikit pun, sedangkan sumber daya yang tidak dapat 
diperbarui hanya dapat dikonsumsi sebatas tingkat pertumbuhan tahunan sumber daya tersebut). Lihat: 
David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, International Environmental Law and Policy (Foundation 
Press, 1998), hlm. 136-137. Berdasarkan ilmu ekonomi, perbedaan antara weak dan strong sustainability 
terletak pada pertanyaan apakah sumber daya alam dapat digantikan dengan sumber daya buatan. 
Menurut pendapat weak sustainability, sumber daya alam dan buatan adalah dua hal yang dapat 
disubstitusikan. Artinya, sumber daya alam dapat dieksploitasi sepanjang hasil dari eksploitasi ini 
dialokasikan untuk pembangunan sumber daya alam buatan yang nilainya sama dangan atau lebih besar 
dari eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan. 

96 Natural capital ini meliputi semua aspek modal alam yang dapat digunakan oleh manusia, termasuk 
mineral, potensi sumber daya hayati, dan kapasitas lingkungan untuk menyerap pencemaran. Termasuk 
ke dalam pengertian natural capital  ini adalah "cultivated capital", yaitu sumber daya alam yang telah 
mengalami transformasi dan adaptasi oleh manusia, seperti ternak dan hasil budi daya tumbuhan. Ibid., 
hlm. 85. 

97 Ibid. 
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waktu ke waktu jumlahnya bertambah, atau setidaknya tidak berkurang, maka 

pembangunan dianggap berkelanjutan. Pandangan ini berarti SDA yang tersedia 

saat ini dapat dikonsumsi atau "dikorbankan" apabila hal tersebut lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi sumber daya tersebut, 

yaitu apabila persediaan SDA yang akan diberikan bagi generasi yang akan datang 

tidak mengalami pengurangan. 

 

6. Kehati-hatian 

Pasal 2 Huruf f : 

Kehati-hatian   

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai 

dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi 

atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

 

Prinsip ini bersumber dari Pasal 15 Deklarasi Rio yang menyatakan: ketika ada 

ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dihindari, ketidaktahuan secara 

ilmiah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan 

degradasi lingkungan.98 Prinsip kehati-hatian berkembang dari kejadian sehari-hari 

yang menunjukan bahwa ketidakpastian ilmiah telah banyak menyebabkan 

keterlambatan dari munculnya kebijakan penanggulangan ancaman yang 

berpotensi merusak lingkungan. Seringkali kondisi seperti ini juga membuat 

bingung para pengambil keputusan.99 Dengan kata lain, prinsip ini memberikan 

pedoman bagi pengambil keputusan untuk bertindak cepat dengan berpihak pada 

kepentingan lingkungan hidup, meskipun dalam kondisi ketidakpastian ilmiah. Hal 

ini lah yang membuat prinsip ini dapat digunakan untuk mengantisipasi atau 

menurunkan biaya yang harus dikeluarkan dalam mitigasi atau adaptasi dari 

pencemaran atau kerusakan lingkungan.100 

Prinsip kehati-hatian hampir sama dengan prinsip pencegahan, akan tetapi prinsip 

kehati-hatian bukanlah prinsip yang menyediakan arahan tentang tindakan apa 

yang dilakukan melainkan kapan tindakan dilakukan dan berdasarkan bukti ilmiah 

apa.101 Selain itu, prinsip kehati-hatian bertujuan memberikan arahan dalam 

pembangunan dan penerapan hukum lingkungan internasional ketika ada 

                                                           
98 Hari M. Osofsky, Defining Sustainable Development After Earth Summit 2002, hlm. 268. 

99 David Hunter et al., International Environmental Law and Policy, hlm. 360. 

100 Ibid. 

101 Ibid., hlm. 361.\ 
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ketidakpastian secara ilmiah.102 Prinsip kehati-hatian berasal dari premis alam dan 

SDA bersifat terbatas dan sifat alam yang harus dibantu untuk memulihkan 

kerusakan yang dialami.103 

Dalam konsepsi post normal science, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

dipandang memiliki keterbatasan, terlebih lagi untuk memecahkan persoalan-

persoalan lingkungan hidup yang kompleks. Oleh karena itu, sangat beresiko 

apabila suatu keputusan hanya dilandaskan pada pertimbangan ilmiah semata.104 

Pendekatan post normal science menawarkan suatu pendekatan yang lebih 

komprehensif, tidak hanya sekedar pendekatan science melainkan juga kesadaran 

para pemangku kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil beserta 

resikonya.105 

Beberapa alasan mengapa iptek memiliki keterbatasan :106  

1. Pertama, sifat iptek selalu berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa iptek 

sesungguhnya penuh dengan ketidakpastian. Contoh lainnya, dulu para 

ilmuwan berkeyakinan bahwa chlorofuorocarbons (CFCs) tidak 

menimbulkan dampak bagi lingkungan yang kemudian akhirnya diakui 

sebagai suatu kesalahan karena emisi dari gas tersebut terbukti merusak 

lapisan ozon.107  

2. Kedua, iptek memiliki perspektif yang tidak tunggal sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan perspektif yang beragam 

dari iptek dalam melihat dan memecahkan suatu permasalahan. Contohnya, 

jika ada sekelompok orang melihat bukit, maka setiap orang akan 

memberikan makna dalam perspektif yang berbeda-beda. Ada yang 

melihatnya sebagai hutan, situs peninggalan/arkeologi, sekumpulan batu, 

dan sebagainya. 

3. Ketiga, iptek merupakan hasil dari suatu usaha sosial yang berlangsung 

lama dimana rasionalisasinya melalui proses rutinitas tahap demi tahap 

untuk tujuan tertentu. Padahal peristiwa-peristiwa yang muncul dalam 

permasalahan lingkungan hidup umumnya terjadi secara seketika dan 
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bersifat dinamis.108 Kondisi ini menghadapkan masyarakat pada suatu resiko 

yang sulit untuk diprediksikan dan dapat segera dijawab oleh iptek. Sulitnya 

menjawab resiko dengan iptek bukan hanya karena persoalan iptek saja 

melainkan juga perspektif resiko yang bersifat multidimensional.109 Resiko 

sendiri merupakan konsep yang kompleks. Resiko setidaknya memiliki dua 

variabel fungsi, yaitu kemungkinan dari dampak dan besarnya. Umumnya 

karakteristik dari resiko digambarkan dengan berbagai hal yang 

membutuhkan berbagai pertimbangan. Sebagai contoh di bidang energi, 

berbagai sumber resiko termasuk GRK, sampah radioaktif, polutan, 

kebisingan, lanskap, dan sebagainya mencerminkan berbagai cara atau 

jalan yang berbeda-beda dengan berbagai perbedaan kondisi fisik, biologi, 

sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 

melalui pendekatan iptek seperti cost and benefit analysis akan mereduksi 

hal-hal yang penting dari suatu resiko. Dalam banyak hal teknik dari cost 
and benefit analysis banyak memaksakan pertimbangan moneter untuk 

menjelaskan tentang dampak untuk kemudian dibandingkan dengan 

manfaatnya.110  

4. Keempat, iptek tidak netral atau bebas nilai. Iptek mendapatkan campur 

tangan manusia melalui proses yang cukup panjang bahkan berabad-abad 

secara rutin dan bertahap yang dipengaruhi oleh budaya dan peristiwa 

yang terjadi. Secara tidak langsung iptek juga telah melayani ideologi 

dominasi atas alam dimana alam harus ditaklukkan oleh manusia.111 Hal ini 

juga telah dibuktikan secara historis dimana keberadaan iptek telah 

berkontribusi kepada tingginya resiko lingkungan yang semakin 

meningkatkan kompleksitas permasalahan. Mulai pada abad industrialisasi 

dimana iptek dianggap sebagai salah satu faktor produksi ternyata juga 

menimbulkan persoalan yang semakin kompleks bagi lingkungan hidup. 

Sejak ditemukan dan diproduksinya reaktor nuklir, zat kimia, organisme 

yang telah dimodifikasi, dan sebagainya pada satu sisi memberikan 

kemajuan namun pada satu sisi lain juga telah meningkatkan resiko bagi 

masyarakat.112 Resiko tersebut tidak mungkin diketahui atau dipastikan 

tanpa melalui penelitian yang berbasiskan iptek. Oleh karena itu, 

lingkungan hidup telah berubah menjadi sebuah "laboratorium". Awalnya, 

penelitian iptek dilakukan melalui eksperimen di laboratorium, namun 
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dalam hal teknologi skala besar proses tersebut menjadi diputarbalikkan. 

Sebelum para ilmuwan dapat mempelajari tentang risiko jangka panjang 

dari mega-teknologi tersebut mereka malah terlebih dahulu dan 

menerapkannya dalam masyarakat luas.113 Dilihat dari strukturnya, iptek 

mendapatkan campur tangan manusia dan interaksinya sehingga seringkali 

subyektifitas atau perspektif manusia yang berbeda-beda ataupun "moral 
hazard" turut berpengaruh dalam melakukan analisa terhadap fenomena 

yang ada.  

5. Kelima, iptek dapat memicu ketegangan dan konflik dalam pemgambilan 

keputusan. Ketegangan dan konflik tersebut diakibatkan oleh hubungan 

tarik-menarik antara iptek, politik lingkungan, dan implikasinya baik bagi 

politik maupun resiko dampak. Pada satu sisi iptek diasosiasikan sebagai 

penyebab terjadinya kerusakan lingkungan tetapi di sisi lain juga sebagai 

solusi untuk melindungi lingkungan.114 

Dari kelima persoalan keterbatasan iptek tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan iptek terutama yang memiliki unsur ketidakpastian ilmiah harus 

diiringi dengan pendekatan kehati-hatian untuk mencegah dampak besar dan 

permanen terhadap lingkungan. Pada akhir tahun 1980 sampai dengan awal 1990, 

respon atas ketidakpastian ilmiah telah mengembangkan pelembagaan dari "asas 
kehati-hatian (precautionary principle)".115 Pada umumnya asas kehati-hatian 

dirumuskan dalam pernyataan bahwa apabila terdapat ancaman kerugian yang 

serius atau tidak bisa dipulihkan (threats of serious or irreversible damage), 

pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti 

ilmiah sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan atas 

ancaman tersebut.116 Asas ini dalam berbagai dokumen internasional dianggap 

sebagai arahan (guidance) bagi pengambilan keputusan di dalam situasi 

ketidakpastian ilmiah.117 Penerapan asas kehati-hatian dalam pengambilan 

keputusan dilakukan dengan mengarah kepada proses pemecahan masalah yang 

deliberatif dan menggunakan berbagai disiplin ilmu.118 Dengan demikian 

pengambil keputusan diharapkan dapat melakukan tahap mempertimbangkan 
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kembali setiap keputusan yang akan dikeluarkan apabila terdapat ketidakpastian 

ilmiah dan ancaman serius bagi lingkungan hidup.119 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam putusan pengadilan terlihat dalam kasus 

Banjir Mandalawangi.120 Kasus ini tentang gugatan karena kejadian banjir dan 

longsor di Gunung Mandalawangi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan 

sekitar dan menimbulkan kerugian warga Gunung Mandalawangi. Banjir dan 

longsor tersebut disebabkan oleh antara lain karena kondisi topografi, 

kerusakan/pencemaran lingkungan, pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan 

fungsi dan peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung, adanya kebakaran 

hutan dan curah hujan di atas normal terus menerus selama tujuh hari. Penggugat 

menyatakan bahwa longsor yang menimpa desa mereka berasal dari wilayah hutan 

yang berada dalam kekuasaan Perhutani, dan akibatnya mereka meminta agar 

pihak Perhutani bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Penggugat juga 

menggugat Pemerintah agar bertanggungjawab karena telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan Perhutani. 

 

7. Keadilan 

Pasal 2 Huruf g : 

Keadilan 

Penjelasan  : 

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

 

Asas keadilan dalam UU No. 32 Tahun 2009 dapat disebutkan sebagai 

pengejawantahan dari keadilan lingkungan. Dalam pengelompokan yang dibuat 

oleh Kuehn, keadilan lingkungan dibagi menjadi empat kategori, yaitu keadilan 

lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan 

korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan 

sebagai keadilan sosial.121 
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Keadilan juga merupakan elemen dari konsep pembangunan berkelanjutan, yang 

terdiri dari dua elemen inti pembangunan berkelanjutan, yaitu keadilan intra 

generasi dan keadilan antar generasi. Elemen keadilan intra generasi dapat dilihat 

dari pendefinisian kata kebutuhan (needs) yang memberikan prioritas pada 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang miskin. Andri G. Wibisana menjelaskan 

elemen keadilan intra generasi mengikuti pengelompokan yang dibuat oleh Koehn, 

yaitu: 

1. Keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif didefinisikan sebagai hak 

atas persamaan perlakuan (equal treatment), dalam hal ini persamaan atas 

distribusi barang dan kesempatan. Dalam konteks lingkungan hidup, 

keadilan distributif ini terkait dengan persamaan atas beban dan dampak 

lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan yang membahayakan lingkungan. 

Dalam konteks ini, maka keadilan distributif memberikan perhatian pada 

dampak lingkungan yang terdistribusi secara tidak adil, di mana mereka dari 

kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan ras tertentu sering kali 

merupakan kelompok yang paling merasakan dampak lingkungan.122 

2. Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif merupakan bentuk keadilan 

yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pemulihan, atau 

kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.123  

Dalam konteks ini, mereka yang menimbulkan kerugian lingkungan (dan 

berarti menyebabkan ketidakadilan lingkungan) memikul tanggung jawab 

untuk mengembalikan dampak akibat kerugian tersebut. 

3. Keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural merupakan keadilan 

untuk memperoleh perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama ini bukanlah 

persamaan dalam hal distribusi barang dan kesempatan, tetapi persamaan 

dalam hal mendapatkan perhatian (concern and respect) dalam 

pengambilan keputusan politik terkait distribusi barang dan kesempatan 

tersebut.124 Andri G. Wibisana menyebutkan keadilan prosedural setidaknya 

mencakup tiga aspek, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan, hak atas informasi, dan akses terhadap keadilan. 

4. Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan cabang dari 

keadilan yang akan mendorong kita untuk melakukan upaya terbaik guna 

tercapainya tatanan masyarakat yang adil, yaitu tatanan masyarakat yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini, keadilan 

sosial meminta bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya 

dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia, dan 

bahwa kelas masyarakat yang berada dalam posisi yang diuntungkan (the 
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priviledged classes) memikul tanggungjawab atas cara mereka dalam 

penggunaan keuntungan-keuntungan yang diperolehnya.125 Sementara itu, 

keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial juga dapat dilihat dari 

pandangan yang menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan. 

Elemen keadilan antar generasi dapat diartikan dari adanya pengakuan mengenai 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dengan 

kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalam definisi pembangunan 

berkelanjutan yang diberikan oleh WCED, mandat bagi terwujudnya keadilan antar 

generasi tercermin di dalam pernyataan "without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs".126  Dengan demikian, pembangunan 

berkelanjutan menginginkan adanya keseimbangan keadilan: adil terhadap 

generasi sekarang, dan adil pula terhadap generasi yang akan datang. Menurut 

Voigt, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, keseimbangan keadilan 

tersebut hanya bisa dijalankan melalui perlindungan terhadap integritas ekosistem 

Bumi. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan haruslah merupakan 

pembangunan yang melindungi pula sistem penyangga kehidupan, terutama jika 

sistem ini berada dalam ancaman.127  Dalam artian ini, maka konsep keadilan dalam 

kerangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada persoalan 

alokasi yang adil atas hak dan kewajiban, tetapi juga mengakui bahwa keutuhan 

dan integritas lingkungan hidup merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep 

keadilan.128 

 

8. Ekoregion 

Pasal 2 Huruf h : 

Ekoregion  

Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi 

geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.  

 

Pendekatan ekoregion merupakan refleksi panjang dari pengelolaan lingkungan 

hidup dan SDA selama pembangunan nasional berlangsung pada masa orde baru 
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maupun desentralisasi pada era reformasi yang ternyata tidak dapat mengubah 

potret degradasi lingkungan. Salah satu persoalan mendasar pada era tersebut 

adalah pendekatan administrasi yang lebih dikedepankan disamping masih kuatnya 

ego sektoral dan daerah. Era desentralisasi yang mengedepankan eksploitasi dan 

pendekatan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan pendapatan 

daerah telah mengakibatkan tingginya laju degradasi lingkungan hidup.129 

Konsep ekoregion memandang bahwa pengelolaan lingkungan dan SDA tidak 

dapat didekati dengan pendekatan wilayah administrasi yang selama ini digunakan 

dalam pembagian kekuasaan wilayah pemerintahan, melainkan dengan 

mengedepankan kesatuan ekosistem. Hal ini untuk menjamin kesatuan kebijakan 

dan tindakan atas suatu ekosistem. Prof. Hariadi Kartodihardjo menjelaskan bahwa 

ekoregion yang dalam penggunaannya seringkali dipertukarkan dengan istilah 

bioregion muncul sebagai bentuk kerangka pemikiran atau paradigma akibat 

ketidakpuasan sekelompok ahli, peneliti dan penggiat lingkungan, terhadap 

paradigma pembangunan yang sedang berjalan. Pada intinya, paradigma 

bioregion/ekoregion memandang perhatian pada skala regional atas berjalannya 

pembangunan dan skala regional tersebut tertuju pada ruang hidup dengan 

berbagai karakteristik yang ada di dalamnya. Adapun kelemahan paradigma 

pembangunan yang disasar adalah aspek-aspek ekonomi dan politik yang lebih 

memperhatikan produksi komoditas dan skala wilayah pemerintahan yang 

ditetapkan tanpa memperhatikan aspek-aspek karakteristik ruang hidup tersebut.130 

Kongres pertama mengenai bioregion di Amerika Utara tahun 1984, John Davis 

(editor jurnal lingkungan hidup yang cukup radikal, Earth First) mengatakan bahwa 

bioregionalisme sangat dekat dengan paradigma deep ecology. Sementara itu 

dikatakan oleh Judith Plant bahwa deep ecology sejalan dengan paradigma 

ecofeminism. Disebutkan dalam kongres tersebut :131  

"Bioregionalisme mengenali, memelihara, mempertahankan dan mendeklarasikan 
bahwa ada hubungan kuat antara lokasi dimana kita berada dengan lahan, tanaman, 
binatang, sungai, danau, laut, udara, famili, teman, dan tetangga, serta sistem 

produksi dan perdagangan. Diperlukan waktu untuk mempelajari segala 

kemungkinan apa yang terjadi dengan lokasi kita berada. Semua itu sangat berguna 
bagi lingkungan hidup, sejarah dan aspirasi masyarakat untuk mengantarkan 
perjalanan menuju keselamatan masa depan dan keberlanjutan kehidupan. Dengan 
memahami ruang hidup secara baik akan dapat digunakan bagi pengelolaan sumber 
pangan, energi maupun pembuangan limbah. Akan terdapat sumber penyerapan 
tenaga kerja berdasarkan keberlanjutan pasokan keanekaragaman jasa. 
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Bioregionalism menyediakan kecukupan kebutuhan dasar melalui pengendalian 
terhadap pendidikan, kesehatan maupun tata kepemerintahan."  

Terdapat setidaknya lima pernyataan yang seringkali digunakan sebagai kerangka 

pemikiran di dalam konteks bioregionalism tersebut, yaitu: a). Menolak pemikiran 

yang hanya memusatkan perhatian pada "sains-industri", b). Fokus pada 

perencanaan dan pemikiran skala regional, c). Kerjasama dan inklusifitas, d). 

Keberlanjutan dari tiga pilar ekonomi-sosial-ekologi, e). Pemikiran holistik, kompleks 

dan berorientasi pada proses. Pemikiran tersebut merupakan produk dialektik untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai yang seringkali bertentangan satu dengan lainnya, 

seperti kondisi sosial-alam, ekonomi-ekologi, sains-pengetahuan dari sumber 

lainnya, pembangunan-konservasi, serta perubahan-stabilitas. Tujuannya adalah 

untuk mendaya-gunakan kekuatan sains, industri dan proses-proses demokratis 

sebagai jawaban atas persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang 

didahapi dewasa ini. Oleh karena itu, beberapa karakteristik bioregion adalah 

sebagai berikut:  

1. Mempunyai keberagaman ekosistem yang memiliki ketergantungan satu 

sama lain. Oleh karena itu, dengan konsep ekoregion memungkinkan kita 

untuk mengintegrasikan berbagai ekosistem yang selama ini cenderung 

dikelola secara terpisah. 

2. Menyatukan ekosistem alam dengan masyarakat sehingga menjamin 

integritas, resiliensi atau kemampuan beradaptasi, dan produktifitas. Hal ini 

disebabkan kehidupan masyarakat senantiasa bergantung dengan tatanan 

alami suatu ekosistem. Oleh karena itu kehidupan ekonomi masyarakat 

harus didasarkan pada batas kemampuan daya dukung dan daya tampung.  

3. Tidak dibatasi oleh batas administrasi dan etnis. Daya dukung dan daya 

tampung lingkungan yang dijadikan sebagai dasar perencanaan 

pembangunan wilayah sangat mungkin memiliki keragaman termasuk 

etnis. Oleh karena itu, kewenangan admnistrasi harus menyesuaikan 

dengan batas-batas daya dukung dan daya tampung serta keragaman etnis 

tersebut.  

4. Perencanaan wilayah bioregion memerlukan dukungan pengetahuan baik 

modern maupun lokal tentang batas-batas yang dijadikan dasar 

pembangunan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan institusi publik yang 

berciri knowledge based untuk mendukung pengetahuan tersebut dalam 

pengambilan kebijakan.  

Diperlukan pendekatan yang kooperatif dan adaptif antara pemerintah, swatsa dan 

msyarakat dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu proses partisipasi harus 

dijalankan untuk mendukung pengambilan keputusan maupun adaptasi terhadap 

perubahan kondisi lingkungan yang senantiasa akan terjadi. 
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9. Keanekaragaman Hayati 

Pasal 2 Huruf i : 

Keanekaragaman hayati  

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk 

mempertahankan keberadaan, keberagaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati 

yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersamaan 

dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

 

UNCBD yang dihasilkan dalam KTT Bumi di Rio de Jeniro, Brazil 1992 mendefinisikan 

keanekaragaman hayati sebagai keanekaragaman di antara makhluk hidup dari 

semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain 

serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari 

keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies 

dan ekosistem. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 

Hayati). 

Prinsip keanekaragaman hayati dalam hukum internasional berasal dari prinsip 

kedaulatan negara yang diatur oleh piagam PBB untuk mengeksploitasi SDA mereka 

berdasarkan kebijakan nasional masing-masing tentang lingkungan dan 

berdasarkan tanggung jawab untuk memastikan atau mengontrol kegiatan-

kegiatan di wilayah yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan 

negara lain atau wilayah di luar wilayah yurisdiksi mereka.132 Prinsip ini juga 

memastikan agar setiap negara melakukan konservasi dan melaksanakan 

pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap komponen keanekaragaman hayati. 

Oleh karena itu beberapa mandat yang harus dilakukan oleh setiap negara adalah 

melakukan identifikasi dan pemantauan, melakukan konservasi in situ dan ex situ, 

memberikan insentif bagi tindakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, 

melakukan penelitian dan pelatihan, melakukan pendidikan dan penyadaran 

masyarakat, pengkajian dampak dan mengurangi dampak yang merugikan, 

mengatur akses pada sumber daya genetik, memberikan akses teknologi dan 

pertukaran teknologi antar negara, pertukaran informasi, kerjasama teknis ilmiah, 

penanganan bioteknologi dan pembagian keuntungan, serta mekanisme 

pendanaan. 

Pengaturan asas keanekaragaman hayati dalam UU No. 32 Tahun 2009 memiliki dua 

tujuan. Pertama bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus 

                                                           
132 Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati Tahun 1992, Pasal 3. 
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memperhatikan kepentingan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Hal 

ini dapat dilihat penjabarannya dalam Bab VI Pemeliharaan dimana pemeliharaan 

lingkungan hidup dilakukan salah satunya dengan mengonservasi SDA melalui 

tindakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.133 Kedua, 
mengingat definisi keanekaragaman hayati juga mencakup makhluk hidup dan 

ekosistemnya, maka pengakuan prinsip ini dalam UU No. 32 Tahun 2009 juga 

memberikan pesan bahwa pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 secara efektif akan 

juga berdampak pada pelaksanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Misalnya, pengakuan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dalam pengambilan kebijakan akan mendukung kepentingan bagi 

pelestarian keanekaragaman hayati sehingga bisa dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. Keempat, mengingat prinsip ini berkembang secara internasional, 

terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman 

Hayati, maka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga 

harus tunduk pada prinsip dan ketentuan yang ada pada konvensi tersebut. Oleh 

karena itu, pelaksanaan konvensi ini juga perlu diselaraskan pula untuk mendukung 

pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 dan sebaliknya. 

 

10. Pencemar Membayar 

Pasal 2 Huruf j: 

Pencemar membayar  

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atrau kerusakan 

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.  

 

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi 

internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan 

menjadi prinsip hukum lingkungan internasional.134 Instrumen internasional 

pertama yang mengacu pada pernyataan prinsip pencemar membayar secara tegas 

adalah Organisation for Economic Co-operation and Devlopment (OECD) 1872, 

yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada 

tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan 

perdagangan dunia. Badan ini mendukung prinsip pencemar membayar untuk 

mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan kontrol untuk mendorong 

                                                           
133 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Pasal 57. 

134 Elli Louka, International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order, (United Kingdom : 
Cambridge University Press, 2006), hlm. 51. 
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pengelolaan sumber daya lingkungan secara rasional dan menghindari 

penyimpangan pada perdagangan dan investasi internasional.135 Rekomendasi 

tersebut berisi definisi prinsip pencemar yang mewajibkan para pencemar untuk 

memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil oleh 

pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang 

dapat diterima atau dengan kata lain bahwa biaya yang diperlukan untuk 

menjalankan upaya-upaya ini harus mencerminkan harga barang dan jasa yang 

telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses 

konsumsinya.136 

Prinsip ini menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi dibebankan kepada 

pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi.137 Penerapan nyata dari 

prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait 

dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus 

berhubungan dengan tanggung-gugat (liability), penggunaan instrumen ekonomi, 

dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.138 

 

11. Partisipatif 

Pasal 2 Huruf k : 

Partisipatif  

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat 

didorong untuk berperan aktif dalam dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

 

Prinsip ke-10 Deklarasi Rio mengenai Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 

tahun 1992 telah mengakui bahwa pengelolaan lingkungan hidup akan lebih baik 

jika dilakukan dengan mendorong partisipasi publik seluas-luasnya.139 Sebagai 

prasyarat terwujudnya partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, 

pemerintah harus menjamin agar publik memiliki akses yang memadai untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, diantaranya 

                                                           
135 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, hlm. 281. 

136 A. Boyle, Impact of International Law and Policy, dalam: Alan Boyle, ed., Environmental Regulation and 
Economic Growth (Clarendon Press, 1994), hlm. 179-182.  Lihat juga: Alan Boyle dan Patricia Birnie, 
International Law and the Environment, Second Edition, (Oxford University Press, 2002), hlm. 92-95. 

137 Elli Louka, International Environmental Law, Fairness, Effectiveness and World Order, hlm. 279. 

138 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, hlm.280. 

139 United Nations, Rio Declaration in Environment and Development, Principle 10. 
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informasi mengenai aktivitas penggunaan bahan berbahaya dan informasi lain yang 

membuka peluang untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. 

Disamping itu pemerintah juga harus secara aktif meningkatkan partisipasi dan 

kesadaran publik dalam pada isu lingkungan hidup diantaranya dengan 

memastikan informasi tersebar secara luas. 

Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah lama diakui sebagai salah 

satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).140 Dalam 

konteks governance, partisipasi publik melibatkan berbagai sarana baik formal dan 

informal yang mana dengannya publik dapat mengartikulasikan nilai, kepentingan, 

dan preferensi politis mereka terhadap suatu kebijakan publik.141 Secara historis 

konsep partisipasi publik berakar dari tradisi demokrasi klasik yang menjadikan 

rakyat sebagai episentrum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan 

perkembangan negara bangsa modern, partisipasi publik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan melalui mekanisme elektoral yang memungkinkan adanya 

keterwakilan kepentingan politik dan golongan di parlemen.142 Namun 

kompleksitas persoalan yang dihadapi serta adanya ketimpangan relasi kuasa 

antara publik dengan negara dan sektor privat disisi lain menyebabkan partisipasi 

publik dalam penyelenggaraan pemerintahan kerap kali terjebak dalam proses 

partisipasi semu yang hanya menitikberatkan pada aspek prosedural semata.  

Untuk membedakan proses partisipasi semu dan nonpartisipasi dengan partisipasi 

utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, membuat model tangga partisipasi 

(participation ladder) yang menggambarkan level partisipasi publik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan: 143 

1. Nonpartisipasi. Merupakan level terendah dalam hirarki partisipasi publik, 

dimana pemerintah selaku pemegang otoritas kekuasaan melakukan 

manipulasi kepada publik sehingga seolah-olah partisipasi telah dilakukan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam model ini pemerintah 

berupaya agar publik tidak dapat turut serta dalam proses pengambilan 

kebijakan serta menjadikan publik sebagai objek yang tidak memiliki 

kapasitas sehingga harus "diedukasi" (educate) dan "disembuhkan" (to be 
cured).  

2. Tokenisme. Merupakan level partisipasi publik dimana pemerintah 

membuka peluang kepada publik untuk didengar dan memberikan 

pendapat dalam berbagai forum pelibatan publik namun tidak memiliki 

kekuatan untuk memastikan pendapat yang diberikan diperhatikan dan 

                                                           
140 Lihat dalam Prinsip Good Governance oleh UNDP. 

141 Margaret E. Banyan, Public Participation, dalam Mark Bevir, Encyclopedia of Governance, hlm.660. 

142 Ibid., hlm. 661. 

143 Shery R Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", Journal of The American Planning Association, Vol. 35 
No. 4, (1969), hlm. 216-224. 
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dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk 

di dalam model ini adalah kegiatan menginformasikan (informing) dan 

konsultasi publik (consulting).     

3. Citizen Power. Merupakan level partisipasi publik yang paling ideal dimana 

publik memiliki kekuatan dan peluang untuk mempengaruhi pengambilans 

kebijakan publik. Termasuk dalam model ini adalah kemitraan (partnership) 

yang memungkinkan publik untuk bernegosasi dan dilibatkan dalam proses 

pengambilan kebijakan publik bersama dengan otoritas publik. Termasuk 

pula dalam model ini adalah delegasi kewenangan (delegated power) dan 

kontrol publik (citizen power) dimana publik mendapatkan porsi mayoritas 

dalam pengambilan kebijakan publik atau kewenangan mengatur yang 

besar.  

Untuk memastikan berjalannya partisipasi publik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dibutuhkan prasyarat yang mencakup: kejelasan prosedur, 

keterbukaan, kompetensi aparat pemerintah, dan kebebasan individual.144 Kejelasan 

prosedur akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan publik. Sementara keterbukaan akan memberikan 

jaminan kesetaraan akses kepada masyarakat untuk menuntut akuntabilitas 

pemerintah atas kebijakan yang dibuat. Partisipasi publik akan semakin bermakna 

jika aparat pemerintah memiliki kapasitas yang memadai untuk memfasilitasi 

masyarakat agar dapat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada 

akhirnya partisipasi publik hanya akan dapat terwujud dalam pemerintahan yang 

menjamin kemerdekaan dan kebebasan dan individual, termasuk didalamnya 

kebebasan untuk menyampaikan gagasan (freedom of speech) dan kebebasan pers.  

Secara teknis, pelaksanaan prinsip partisipatif dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur 

lebih lanjut dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai hak-hak setiap orang 

(individu) dan Pasal 70 yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat (kelompok) 

untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan tentang 

asas ini memberikan implikasi bahwa setiap pengambilan keputusan terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melalui proses partisipasi 

yang memadai. Oleh karena itu, untuk melaksanakan asas ini pemerintah perlu 

mengatur mekanisme partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan sehingga 

masyarakat sadar terhadap resiko dari setiap pengambilan keputusan yang terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

 

12. Kearifan Lokal 

Pasal 2 Huruf l : 

                                                           
144 Margaret E. Banyan, Public Participation, hlm. 663. 
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Kearifan lokal 

Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 

tata kehidupan masyarakat.    

 

Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan 

pengelolaan lokal atau tradisional.145 Definisi tentang masyarakat tradisional cukup 

beragam. Walaupun demikian ada beberapa elemen indikator masyarakat 

tradisional, yaitu penduduk asli suatu daerah yang mempunyai bahasa, tradisi, 

budaya dan agama yang berbeda dengan kelompok dominan. Unsur masyarakat 

tradisional lainnya adalah masyarakat dengan hubungan sosial yang menekankan 

pada kelompok, pengambilan keputusan melalui kesepakatan, serta pengelolaan 

SDA secara kelompok.146  

Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa manusia merupakan bagian 

dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap 

lingkungan alam.147 Karena hubungan mereka yang dekat dengan lingkungan dan 

SDA, masyarakat tradisional mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi 

di tempat tinggal mereka.148 Kemudian pengetahuan tersebut terakumulasi 

sepanjang sejarah hidup mereka.149 Inti dari pengetahuan lokal tersebut adalah 

mempertahankan keberadaan SDA dengan melakukan praktek-praktek yang 

dianggap tidak merusak lingkungan.150 Dalam banyak kasus, tindakan masyarakat 

tradisional meniru pola dan perilaku sistem alam. Sebagai contoh, praktek 

penanaman beragam biji-bijian sebagai bagian dari peladangan berpindah banyak 

meniru kompleksitas dan keragaman sistem vegetasi wilayah sub-tropis dan 

tropis.151 Penanaman biji yang dimaksud adalah penanaman beberapa biji tanaman 

berbeda yang ditanam dalam satu petak tanah. Pada saat biji-biji tanaman tersebut 

tumbuh, maka akan ada perbedaan kecepatan tumbuhan yang kemudian membuat 

tanah menjadi permanen. Pola ini dapat melindungi tanah dari sinar matahari dan 

mencegah pemanasan secara langsung pada permukaan tanah. Tanaman 

campuran ini juga dapat mengurangi kerentanan petak tanah terhadap hama dan 

                                                           
145 Bruce Mitchell et.al., Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, hlm. 298. 

146 Ibid. 

147 Ibid. 

148 Ibid., hlm. 299. 

149 Ibid., hlm. 298. 

150 Ibid., hlm. 299. 

151 Ibid., hlm. 300. 



 
61 

  

serangga perusak.152 Cara penanaman yang berasal dari pengetahuan masyarakat 

tradisional ini memperhatikan keadaan alam dan sudah teruji selama keberadaan 

masyarakat tradisional tersebut.153 

Satu contoh kasus lain yang menunjukan bahwa pengetahuan tradisonal sangat 

memperhatikan keadaan lingkungan adalah kasus serangan hama wereng di 

Indonesia. Bagi para petani padi di Indonesia, wereng adalah musuh terbesar karena 

menyerang padi dan mengakibatkan gagal panen. Antara tahun 1974 sampai 1977, 

terjadi bencana akibat hama wereng yang mendorong Institut Penelitian Padi 

Internasional di Filipina segera melakukan penelitian dan mengenalkan varietas 

tanaman padi baru yang tahan terhadap hama. Tetapi ternyata varietas padi baru 

tersebut memunculkan jenis wereng baru yang mampu memakan varietas tanaman 

padi baru tersebut. Kemudian untuk mengatasi hama wereng jenis baru tersebut 

masyarakat tradisional mengetahui cara-cara secara tradisional, yaitu dengan 

menempatkan predator hama wereng di ladang, bukan dengan menggunakan 

pestisida yang juga dapat membunuh predator alami tersebut. Penggunaan cara-

cara alami ini terbukti membawa hasil.154 

Pencantuman asas kearifan lokal ini dalam UU No. 32 Tahun 2009 memiliki implikasi 

bahwa kearifan lokal yang berkembang perlu senantiasa digali dan dijadikan 

sebagai pertimbangan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

Secara tidak langsung hal ini juga memberikan pesan bahwa hukum lokal yang 

berkembang juga harus dihormati dalam rangka pengambilan kebijakan untuk 

tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

13. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Pasal 2 Huruf m : 

Tata kelola pemerintahan yang baik  

Penjelasan: 

yang dimaksud dengan asas "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dijiwai oleh prinsip transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.  

 

Dalam WSSD di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002, dicapai kesepakatan 

bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di tingkat 

nasional maupun internasioanl merupakan prasyarat untuk mewujudkan 

                                                           
152 Ibid. 

153 Ibid., hlm. 299. 

154 Ibid., hlm. 324-325. 
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pembangunan yang berkelanjutan.155 Istilah "governance" sendiri telah lama 

digunakan untuk menunjukan apa yang dilakukan oleh pemerintah (government). 

Oleh karena itu dalam kamus umum, istilah "governance" kerap digunakan secara 

silih berganti dengan "government" dan diartikan sebagai: the process and actions 
of governing menyatakan bahwa governance the exercise of economic, 
political, and administrative authority in managin 156 Sejak saat itu 

istilah governance tidak lagi secara sempit digunakan untuk merujuk kepada 

aktivitas yang dilakukan oleh negara melainkan pada setiap aktivitas (formal dan 

informal) yang menentukan bagaimana kebijakan publik dibuat, siapa yang 

membuat, dan bagaimana peran serta publik dalam proses tersebut.157 Governance 

juga diartikan sebagai sebuah mekanisme dimana warga negara (citizens) atau 

kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak 

dan kewajibannya, dan merekonsiliasikan perbedaan-perbedaan diantara mereka. 

Berbagai definisi tersebut menunjukan bahwa "governance" memiliki ruang lingkup 

dan cakupan yang luas menyatakan bahwa saat ini ada banyak aktor selain 

pemerintah (government) yang juga memainkan peran dalam "governance" 

termasuk didalamnya warga negara, sektor swasta, dan civil society.  

Karakteristik good governance dapat dilihat dari adanya rule of law, transparansi 

dan keterbukaan informasi, partisipasi publik yang signifikan, kesetaraan, 

akuntabilitas, manajemen sumber daya publik yang efektif (effective management 
on public resources), dan adanya pengendalian korupsi.158 Good governance juga 

terlihat dengan adanya penyusunan kebijakan publik yang dapat diprediksi 

(predictable) dan terbuka (proses yang transparan); birokrasi yang memiliki etos 

kerja yang baik; adanya akuntabilitas atas aktivitas pemerintahan; dan kuatnya 

partisipasi publik (civil society) dalam penyusunan kebijakan publik. 

Selain adanya karakteristik tersebut, good governance juga harus menjamin bahwa 

kepentingan dari kelompok masyarakat yang paling rentan (poor and vulnerable 
groups) dipertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Untuk menjamin 

terwujudnya good governance, diperlukan adanya mekanisme, proses, dan 

kelembagaan yang memungkinkan warga negara atau kelompok masyarakat 

lainnya untuk mengekspresikan pendapat/kepentingan mereka, menjalankan hak 

hukumnya, memediasi perbedaan diantara mereka, dan memenuhi kebutuhan 

mereka. 

                                                           
155 United Nations, Report of  The World Summit on Sustainable Development, (New York: 6 Agustus-4 September 
2002), hlm. 8. 

156 UNDP, Governance vs Sustainable Development, 1997 (UNDP Policy Paper on Governance and How it's 
Relates to Human Development). 

157 Daniel Kauffman dan Aart Kraay, Governance Indicators : Where Are We, Where Should Ee Be Going, 
http://siteresources.worldbank.or/INTWBIGOVANTCOR/Resoures/KKGovernanceIndicatorsSurveyWB
ROSpring2008.pdf , diunduh pada tanggal 18 Maret 2013. 

158 Ibid. 

http://siteresources.worldbank.or/INTWBIGOVANTCOR/Resoures/KKGovernanceIndicatorsSurveyWBROSpring2008.pdf
http://siteresources.worldbank.or/INTWBIGOVANTCOR/Resoures/KKGovernanceIndicatorsSurveyWBROSpring2008.pdf
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Sebagai bagian dari proses reformasi tata pemerintahan pasca reformasi, sejak 

tahun 2000 dibentuk Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata 

Kepemtintahan Yang Baik yang berada di bawah Badan Perencanaan dan 

Pembangan Nasional (Bappenas). Sekretariat merumuskan prinsip-prinsip good 
governance yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia serta melakukan 

assessment terhadap pemahaman aparatur pemerintahan mengenai prinsip-prinsip 

tersebut pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 

tersebut adalah159:  

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan. Diartikan sebagai adanya 

pemahaman mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang 

dimiliki oleh satu unit pemerintahan, dan mampu merumuskan gagasan-

gagasan dengan visi misi untuk perbaikan maupun pengembangan 

pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, rencana 

kebijakan dan program kerja kedepan berkaitan dengan bidang tugasnya.  

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan). Diartikan sebagai 

adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap 

tahap pengambilan keputusan, yang dapat ditengarai dengan adanya 

derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu 

kebijakan publik.  

3. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsive). Prinsip ini 

dibutuhkan dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan muncul 

situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan 

suatu kebijakan. 

4. Tata pemerintahan yang akuntabel. Secara substantif akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dapat diartikan sebagai harus 

berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan 

perundang-undangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada 

metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat 

menerima konsekuensi apabila keputusan yang diambil tidak tepat. 

Akuntabilitas diterapkan dalam semua level kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dan cakupannya meliputi akuntabilitas kepada masyarakat, 

instansi/aparat yang berada di bawanya, dan instansi/aparat yang berada 

di atasnya.  

5. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. 

Dapat diartikan dengan adanya sistem rekrutmen dan pengisian jabatan 

yang didasarkan pada kompetensi termasuk didalamnya kriteria jabatan 

dan mekanisme penempatannya. Selain itu prinsip ini juga menyaratkan 

                                                           
159 Bappenas, Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, 
(Jakarta: Sekretariat Pengembangan Public Good Governance BAPPENAS, 2002). 
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adanya upaya sistematik untuk meningkatkan profesionalitas dan 

kompetensi aparatur pemerintahan melalui berbagai kegiatan pendidikan 

dan pelatihan.  

6. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara 

efisien dan efektif. Prinsip ini dapat diartikan sebagai perlunya 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara terus 

menerus dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan 

organisasi yang efektif dan efisien, termasuk didalamnya upaya-upaya 

untuk berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak 

dan instansi lain.  

7. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Dapat diartikan dengan adanya 

pendelegasian wewenang sepenuhnya yang diberikan kepada 

aparat/instansi dibawahnya sehingga pengambilan keputusan dapat 

terjadi di tingkat bawah sesuai lingkup tugasnya. Desentralisasi 

kewenangan diasumsikan akan mendekatkan aparat serta pembuatan 

kebijakan dengan masyarakat. 

8. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi kepada konsensus. 

Prinsip ini menjunjung hak dan kewajiban pihak lain. Dalam suatu unit 

pemerintahan, pengambilan keputusan yang diambil melalui konsensus 

perlu dihormati.  

9. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat pada hakikatnya mengedepankan keterlibatan aktif 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.  

10. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan 

masyarakat. Pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan 

public goods
pemberian pelayanan kepada publik.  

11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Dapat diartikan 

dengan adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang 

selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku pada setiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur KKN dan 

pelanggaran HAM serta ditegakannya hukum terhadap seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.  

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan 

kesenjangan. Dapat diartikaan dengan adanya keberpihakan pada 

kepentingan kelompok masyarakat yang tidak mampu, tertinggal, atau 

termarjinalkan.  

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. Prinsip ini dapat 

diartikan adanya kebutuhan keterlibatan pemerintah dalam pemantapan 

mekanisme pasar.  
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14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. 

prinsip ini menegaskan keharusan setiap kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan untuk memperhatikan aspek lingkungan termasuk 

melakukan analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan 

terhadap lingkungan. 

Terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tidak serta merta menjamin munculnya kepedulian terhadap 

kelestarian dan keberlanjutan ekosistem.160 Oleh karena itu, pemerintah yang telah 

mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip dan karakteristik good governance masih 

memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijakan 

pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (ecological 
sustainability).161 Menurut Mas Ahmad Santosa, terdapat 8 kriteria yang dapat 

dijadikan ukuran untuk melihat apakah penyelenggaraan negara telah sesuai 

dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pengakuan 

aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem atau good environmental 
governance162: 

1. Pemberdayaan masyarakat. Yakni diakuinya aspek pemberdayaan 

masyarakat ( ) melalui berbagai peluang agar 

masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya 

akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi efektif, dan 

hak masyarakat untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan 

manfaat dari SDA tersebut. 

2. Transparansi. Yakni tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik 

dapat berpartisipasi efektif. 

3. Desentralisasi yang demokratis. Adanya permberdayaan masyarakat lokal 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diakui dan serti difasilitasi dalam 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.  

4. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan 

keberlanjutan. Pengakuan tersebut tercantum dalam peraturan dan kebijaan 

khususnya yang terkait dengan SDA tertentu yang rentan terhadap 

pengurasan, kerusakan, dan kepunahan. Pengakuan tidak sebtas simbolik 

melainkan dapat dijabarkan secara teknis.  

5. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat. Pengakuan ini 

penting karena kebergantungan masyarakat adat dan/atau masyarakat 

setempat kepada SDA di sekelilingnya. Pengakuan terhadap hak mreka 

merupakan upaya afirmatif untuk mencegah pelanggaran atas hak-hak 

                                                           
160 Mas Ahmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 112. 

161 Ibid. 

162 Ibid., hlm. 99-101. 
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mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung 

dengan sangat cepat.  

6. Konsistensi dan harmonisasi. Konsistensi merupkan kesesusaian substansi 

antara satu pasal dengan pasal-pasal lainnya dalam satu produk hukum. 

Sedangkan harmonisasi adalah kesesuaian antara substansi dalam satu 

peraturan perundang-undangan dengan konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan lainnya.  

7. Kejelasan (clarity). Kejelasan atas produk hukum dan kebijakan yang 

dibutuhkan untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum 

(enforceability). 

8. Enforceability (daya penegakan). Adanya sistem yang menjamin perangkat 

hukum dan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dapat berjalan. 

 

14. Otonomi Daerah 

Pasal 2 Huruf n : 

Otonomi Daerah  

Penjelasan:  

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman 

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Dicantumkannya asas otonomi daerah sebagai salah satu asas dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari konteks hubungan 

pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia yang mengalami pergeseran ke arah 

desentralisasi sejak tahun 1999. Disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) memberikan kewenangan 

yang lebih luas kepada daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan beberapa 

urusan pemerintahan.  

Secara teoritis otonomi daerah dapat dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi, 

yakni pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih 

tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara 

mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang 
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pengaturan (regelandaad) dan pemerintahan (besturdaad).163 Menurut Jimly 

Asshiddiqie, desentralisasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) pengertian; (i) 

desentralisasi dalam arti dekonsentrasi; (ii) desentralisasi dalam arti pendelegasian 

kewenangan; dan (iii) desentralisasi dalam arti devolusi (penyerahan fungsi dan 

kewenangan).164 Dalam konteks dekonsentrasi, desentralisasi berarti pelimpahan 

beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa 

disertai dengan kewenangan pengambilan keputusan. Sebaliknya dalam konteks 

pendelegasian kewenangan, berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil 

keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi 

pemerintahan daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat. 

Sementara itu, desentralisasi dalam dari devolusi merupakan penyerahan fungsi 

pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah.165 

Desentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui 

otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan proses pengambilan kebijakan 

kepada masyarakat sehingga akuntabilitas dapat lebih terjamin dan memberikan 

manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat di daerah. Selain itu, dengan 

desentralisasi diharapkan agar pengambilan keputusan terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diintegrasikan ke dalam 

pengambilan keputusan pembangunan di daerah yang kewenangannya semakin 

menguat seiring dengan pergeseran sistem pemerintahan. Pemerintah daerah juga 

diasumsikan lebih memahami karakteristik lingkungan hidup maupun 

masyarakatnya.  

Penerjemahan prinsip ini dalam UU No. 32 Tahun 2009 sebetulnya tidak semata-

mata hanya menggeser kewenangan dari pusat ke daerah semata melainkan juga 

mempertimbangkan:  

1. Pendekatan ekoregion dalam pengelolaan urusan pemerintah daerah. 

Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 menganut otonomi daerah, batasan-

batasan pengelolaannya harus pula mempertimbangkan konsep 

pengelolaan ekoregion. Hal ini terlihat dari konsep perencanaan dalam UU 

No. 32 Tahun 2009 yang berangkat dari inventarisasi lingkungan, 

pembagian ekoregion, penetapan daya dukung dan daya tampung, 

perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baru 

kemudian diikuti dengan pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan. Selain 

itu, mandat adanya KLHS juga menunjukkan bahwa otonomi daerah harus 

dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan wilayah ekoregion.  

2. Adanya check and balance antara pusat dan daerah. Konsep kewenangan 

berlapis (oversight) dalam pengawasan dan penegakan hukum 
                                                           
163 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan MK RI,2006 ), hlm. 26-27. 

164 Ibid., hlm. 28. 

165 Ibid. 
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menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap dilakukan 

dalam kerangka kontrol yang mendasarkan pada kepentingan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan ada di daerah, misalnya 

perizinan, UU No. 32 Tahun 2009 tetap memberikan kewenangan kepada 

pemerintah pusat untuk menilai apakah pemerintah daerah telah 

menjalankan kewenangannya dengan baik berdasarkan UU No. 32 Tahun 

2009. 

Memperkuat jaminan hak masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. 

Pemberian kewenangan oleh UU No. 32 Tahun 2009 terhadap pemerintah daerah 

harus diletakkan dalam kerangka memberikan jaminan yang lebih kuat bagi 

masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

perlindungan lingkungan. Asumsi bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan 

persoalan, karakteristik lingkungan, dan masyarakat dalam UU No. 32 Tahun 2009 

diimbangi dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk 

mengeluarkan kebijakan yang dijadikan acuan oleh pemerintah daerah. Oleh karena 

itu, fungsi utama pemerintah pusat dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah 

merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum. 

Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya. 
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PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT 

ATAS LINGKUNGAN HIDUP  
 

 

BAB IV 
 

 

 

 

IV.1. Pengantar 

 No. 32 Tahun 2009 memberikan pengakuan yang lebih kuat 

terhadap hak-hak masyarakat. Secara politik hukum, lahirnya UU 

No. 32 Tahun 2009 ini didasari oleh pandangan bahwa hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian 

integral dari HAM. Pandangan inilah yang kemudian tercermin 

dalam perumusan norma di dalamnya melalui pengakuan hak 

masyarakat secara lebih kuat. Kemajuan jaminan hak atas 

lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut terletak pada:  

(1) pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari HAM. Pengakuan ini memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi 

hubungan hukum antara masyarakat dengan negara. Diakuinya hak atas 

lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM melahirkan kewajiban konstitusi 

bagi negara dalam menghormati (to respect), memenuhi (to fullfil), dan 

melindunginya (to protect).166   

                                                           
166 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 huruf I Ayat (4) dan (5) 
serta Pasal 28 huruf J. 

UU 
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(2) pengakuan terhadap hak akses atas informasi, partisipasi, dan keadilan di 

bidang lingkungan hidup. Pengakuan ini menunjukkan bahwa UU No. 32 

Tahun 2009 menaruh perhatian terhadap "akses" bagi tercapainya hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akses masyarakat terhadap 

informasi, partisipasi, dan keadilan dipandang sangat penting dalam 

mencapai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

(3) perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas 

lingkungan hidup. Ketentuan ini bermaksud memperkuat kedua jaminan 

hak di atas dengan memastikan bahwa hukum harus melindungi setiap 

orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. 

 

IV.2. Jaminan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Akses 

Pasal 65 

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. 

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

Penjelasan 

(1) Cukup jelas. 

(2) Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas 

informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 

mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi  

lingkungan  hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau 

informasi lainyang  berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup 

yang  menurut  sifat  dan  tujuannya memang  terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti 

dokumen  analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil 

pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan  penaatan  maupun pemantauan 

perubahan  kualitas lingkungan  hidup  dan  rencana tata ruang. 
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(3) Cukup jelas. 

(4) Cukup jelas. 

(5) Cukup jelas. 

(6) Cukup jelas 

Rumusan tentang hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM sudah muncul 

dalam Naskah Akademik maupun Rancangan UU Lingkungan Hidup inisiatif DPR 

RI.167 Jika melihat keterkaitan antara norma, rumusan tersebut muncul sebagai 

implikasi dari politik hukum perumusan UU No. 32 Tahun 2009 yang menempatkan 

hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM dalam konsideran UU No. 32 

Tahun 2009. Artinya semangat para perumus telah meletakkan hak atas lingkungan 

hidup sebagai bagian dari HAM sejak awal perumusan UU No. 32 Tahun 2009 

dilakukan. Gagasan ini kemudian diperkuat oleh kalangan LSM dalam RDPU pada 

tanggal 13 Juli 2009 maupun oleh para pakar dalam RDPU tanggal 15 Juli 2009. 

Pada Rapat Panja tanggal 28 Juli 2009, usulan tentang hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari HAM maupun hak akses terhadap informasi, partisipasi, dan 

keadilan tidak mengalami perdebatan. Seluruh peserta rapat menyetujui rumusan 

tersebut dengan mengakomodir usulan tentang hak atas pendidikan lingkungan.  

Pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM membawa 

implikasi yang cukup signifikan bagi pemenuhan hak tersebut. Secara konstitusi, 

pengakuan ini menimbulkan kewajiban bagi negara, khususnya pemerintah untuk 

memenuhi dan melindunginya. Menurut Heringa, untuk mewujudkan hal tersebut 

negara wajib :168  

(1) menerjemahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari 

perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan;  

(2) berupaya melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang 

layak  untuk melindungi hak tersebut;  

(3) mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini 

berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku);  

(4) memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang 

dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan bahwa 

setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat 

kompensasi apabila haknya dilanggar;  

                                                           
167 Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Draft 1.1. Naskah Akademis Perubahan 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia , 2009), hlm. 26. 

168 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), 
hlm. 22-23. 
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(5) memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara 

transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam 

setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya. 

Pemikiran di atas tersebut yang kemudian melahirkan ketentuan yang menjamin 

pemenuhan hak akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan (3 Akses). Hak 

akses ini telah muncul baik dalam Naskah Akademis maupun RUU PLH. Pada RDPU 

bersama Pakar tanggal 16 Juli 2009 rumusan ini mendapatkan dukungan untuk 

dipertahankan.  

Ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup telah diamanatkan dalam 

amandemen kedua UUD 1945 pada Pasal 28 H ayat (1). Hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat tentunya diwujudkan pada peran aktif masyarakat dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran aktif masyarakat ini, dapat 

disebut sebagai partisipasi masyarakat. 

Akses partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

merupakan amanat dari Prinsip 10 Deklarasi Rio, sebagaimana disebutkan:169 

Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, 
at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate 
access to information concerning the environment that is held by public authorities, 
including information on hazardous materials and activities in their communities, 
and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall 
facilitate and encourage public awareness and participation by making information 
widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, 
including redress and remedy, shall be provided  

Partisipasi merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance). Partisipasi berarti memberikan kesempatan pada semua pemangku 

kepentingan untuk ikut serta dalam setiap tahapan perencanaan, pengambilan 

keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu kebijakan.170 Akses partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam pengelolaan 

lingkungan dan sumber daya alam, akan mendorong lahirnya produk kebijakan 

yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga 

kelestarian lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat, melalui minimalisasi biaya 

sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.171 Akses partisipasi dalam pengambilan 

keputusan (access to participation in decision making) merupakan pilar demokrasi 

yang menekankan pada jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam 

3 bagian, yaitu:172 

                                                           
169 Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, http://www.unep.org/ 
Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163, diunduh pada 10 Desember 2013. 

170 Prayekti Murhajanti, et.al., Menutup Akses, Menuai Bencana, (Jakarta: ICEL, 2008), hlm. 51. 

171 Ibid.  

172 Ibid, hlm. 71. 

http://www.unep.org/%20Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
http://www.unep.org/%20Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
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(1) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan dan 

program pembangunan; 

(2) Berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 

(3) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu kegiatan tertentu 

sesuai dengan kepentingannya. 

Gagasan untuk mendorong pemenuhan 3 Akses telah berkembang sejak Deklarasi 

Rio tahun 1992. Deklarasi yang ditandatangani oleh 178 pemerintah, termasuk 

Pemerintah Indonesia tersebut telah menghasilkan Prinsip ke-10 yang 

memandatkan negara untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan 

informasi, berpartisipasi dan mendapatkan keadilan dalam pengambilan keputusan 

di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Akses Informasi (access to information) 

pada intinya bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang utuh (full), 
akurat (accurate), dan mutakhir (up to date) untuk berbagai tujuan. Akses terhadap 

informasi dibagi 2 (dua) tipe, yaitu: 1) hak masyarakat untuk mendapatkan informasi 

dimana pejabat publik berkewajiban menyediakan informasi tanpa harus didahului 

adanya permintaan dari masyarakat (akses informasi secara pasif); 2) hak masyarakat 

untuk menerima informasi dari dari pejabat publik yang berkewajiban untuk 

menyediakan dan memberikan informasi apabila ada permintaaan dari masyarakat 

(akses informasi secara aktif). Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan 

(public participation in decision making) merupakan pilar demokrasi yang 

menekankan pada jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam 3 bagian, 

yaitu:  

a)  berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan, 

rencana, dan program pembangunan; 

b)  berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; 

dan 

c)  berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu kegiatan tertentu 

sesuai dengan kepentingannya.  

Sedangkan akses keadilan (access to justice) adalah akses untuk memaksakan dan 

memperkuat hak akses informasi maupun hak akses partisipasi. Untuk itu hak ini 

perlu dimasukan ke dalam sistem hukum nasional/domestik (domestic legal system) 

serta memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional/domestik (domestic 
environmental law) agar dijalankan dengan benar. Yang penting dari akses keadilan 

ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakan hukum 

lingkungan secara langsung (The justice pillar also provides a mechanism for public 
to enforce environmental law directly).173 

 

                                                           
173 Ibid, hlm. 3. 
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IV.3. Perlindungan terhadap Peran Serta Masyarakat (Anti-Strategic 
Lawsuit Againts Public Participation (SLAPP Suit)) 

Pasal 66 

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat 

dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Penjelasan 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara 

hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan 

untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan 

perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. 

 

Seperti yang telah disebutkan pada bagian pengantar, UU No. 32 Tahun 2009 

mengkhususkan adanya bab tersendiri mengenai peran masyarakat. Hal ini 

merupakan perkembangan dari UU No. 23 Tahun 1997 dimana hak, kewajiban, dan 

peran masyarakat masih digabungkan dalam satu bab. Peran masyarakat 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban yang diberikan 

kepada masyarakat. Dalam praktik di lapangan174, sering terjadi tindakan-tindakan 

yang mengabaikan dan melanggar hak-hak masyarakat sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Pasal 65. UU No. 32 Tahun 2009 memberikan terobosan 

mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui ketentuan Pasal 66. 

Ketentuan Pasal 66 juga merupakan bentuk perlindungan terhadap amanat Pasal 65 

dan Pasal 70. 

Usulan agar RUU PLH memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan berasal dari masyarakat 

sipil. Pada RDPU dengan perwakilan LSM tanggal 13 Juli 2009, Prayekti (ICEL) 

mengusulkan ditambahkan satu ayat mengenai Anti-SLAPP Suit dalam peran serta 

masyarakat. Usulan tersebut didasarkan pada banyaknya pembungkaman terhadap 

masyarakat dan aktivitas lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan 

hidup yang baik.175 Dalam rapat Panja tanggal 28 Juli 2009, Rapiuddin Hamarung 

selaku ketua rapat kembali menyampaikan usulan dari organisasi non-pemerintah 

mengenai konsep perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan 

lingkungan hidup.176 Adapun ketentuan pasal yang diusulkan oleh organisasi non-

                                                           
174 HuMa dalam Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012, menyebutkan hingga November 
2012 telah terjadi 232 konflik sumberdaya alam dan agraria. Data ini juga menunjukan frekuensi dalam 
konflik yang melibatkan masyarakat (34) dan komunitas lokal (153). 

175 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 20. 

176 Ibid, hlm 33. 



 
76 

  

sehat yang dilandasi itikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat 

secara perdata".177 Simon Patrice (Anggota Komisi VII) mengomentari usulan ini 

dengan memaparkan bahwa perlu dirumuskan sebuah aturan untuk melindungi 

peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup karena banyak sekali 

terjadi kasus penuntutan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang diduga atau 

dilaporkan sebagai pencemar lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut sering 

sekali menggugat balik aktivis-aktivis lingkungan yang mengomentari/berpendapat 

tentang pencemaran lingkungan dengan dalil pencemaran nama baik. Simon 

Patrice berpendapat bahwa seharusnya setiap orang yang memperjuangkan 

masalah lingkungan mendapatkan perlindungan hukum. Tim Ahli KLH menanggapi 

bahwa yang dimaksud oleh Simon Patrice adalah Strategic Legal Action Against 
Public Participation (SLAAPP). Menurut KLH yang dimaksud dengan SLAAP adalah 

gugatan balik, pengaduan atau pelaporan untuk membungkam peran serta 

masyarakat. Hal ini umum terjadi pada saat pelapor yang melaporkan adanya 

pencemaran lingkungan, dilaporkan balik dengan dalil pencemaran nama baik. 

Dalam prakteknya, seringkali hakim lebih fokus pada gugatan pencemaran nama 

baik dan melupakan pokok permasalahannya, yaitu pencemaran/perusakan 

lingkungan. KLH menanggapi usulan organisasi non-pemerintah sebagai hal yang 

penting dengan argumen bahwa setiap orang yang berperan serta memang harus 

dilindungi haknya. Asfihani (Anggota Komisi VII) kemudian menambahkan 

mengenai kasus yang terjadi di Kotabaru, dimana anggota DPR yang berjuang 

untuk rakyat ternyata di sidang (pengadilan). Gusti Iskandar Sukma Alamsyah 

(Anggota Komisi VII) mendukung konsep yang diajukan oleh organisasi non-

pemerintah dan mengusulkan agar dibahas di Timus. Airlangga Hartato (Anggota 

Komisi VII) kemudian meminta pemerintah (KLH) untuk membuat rumusan apa 

 baik". 

Pada rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, Rapiuddin Hamarung memaparkan suatu 

pendapat tentang kemungkinan pelanggaran terhadap hak asasi pihak terlapor 

untuk mengajukan gugatan balik tercederai akibat rumusan pasal ini.178 Namun 

kemudian Tim Ahli KLH menanggapi dengan memaparkan bahwa tujuan dari 

perumusan pasal ini bukanlah untuk menghalangi hak pihak terlapor untuk 

melakukan gugat balik, tetapi memberikan kisi-kisi bagi hakim agar hakim 

berkonsentrasi memeriksa gugatan pencemarannya, lalu hakim bisa memeriksa 

gugatan pihak terlapor tentang pencemaran nama baik. 

Pembahasan mengenai ketentuan Anti-SLAPP tidak terjadi lagi, namun pada 

rumusan akhir, usulan dari organisasi non-

dengan itikad tidak baik" dalam ketentuan Anti-SLAPP dihapus. 

                                                           
177 Ibid. 

178 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup", hlm. 47. 
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Gagasan dasar dari Anti-SLAPP ini sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Prof. 

Koesnadi Hardjasoemantri yang menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup 

yang baik sebagai hak subyektif (subjective rights). Heinhard Steiger cs179 

sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa apa 

yang dinamakan hak-hak subyektif adalah bentuk yang paling luas dari 

perlindungan seseorang. Hak subyektif merupakan hak yang memberikan kepada 

yang mempunyai tuntutan sah guna meminta kepentingannya atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat agar dihormati, didukung oleh prosedur hukum, 

mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan dan perangkat-perangkat 

lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu yang dikaitkan pada hak 

membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada 

lingkungannya dan yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu 

tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.180  

UU No. 32 Tahun 2009 memberikan terobosan bagi perlindungan bagi masyarakat 

dalam berpartisipasi melalui ketentuan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public 
Participation) Suit. SLAPP Suit merupakan tindakan dengan menggunakan 

mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.181 Saat ini belum 

ada pengertian yang baku mengenai SLAPP Suit di Indonesia, namun beberapa 

negara telah mengatur mengenai konsep Anti-SLAPP Suit. Di Filipina melalui Rules 
of Procedures for Environmental Cases, SLAPP diartikan sebagai :182 

A legal action filed to harass, vex, exert undue pressureor stifle any legal 
recourse that any person, institution or thegovernment has taken or may 
take in the enforcement of environmental laws, protection of the 
environment or assertion of environmental rights shall be treated as a 
SLAPP and shall be governed by these Rules  

George W. Pring menyebutkan tuntutan/gugatan diajukannya SLAPP Suit pada 

umumnya mengandung empat kriteria, yaitu :183 

(1) keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat sipil atau balasan atas kerugian; 

(2) diajukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok; 

                                                           
179 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 
hlm. 102. 

180 Ibid. 

181 Istilah ini diciptakan oleh Profesor Penelope Canan dan George W.Pring, sebagaimana dikutip oleh 
Dwight H.Merriam dan Jeffrey A.Benson dalam tulisan Identifying and Beating a Strategic Lawsuit 
Against Public Participation, hlm. 17. 

182 Rules of Procedures for Environmental Cases, Section 1 Rule 6. 

183 George W Pring and Penelope Canan, SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out (1st edition, 1996), hlm. 8. 
Sebagaimana dikutip oleh Dwight H.Merriam and Jeffrey A.Benson, Identifying and Beating a Strategic Lawsuit 
Againts Public Participation, hlm. 18. 
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(3) karena komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang 

berwenang; 

(4) dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian 

publik. 

Dwight H. Merriam and Jeffrey A. Benson menambahkan kriteria kelima bahwa 

SLAPP Suit dilakukan dengan tidak berdasar dan mengandung motif politik atau 

motif ekonomi tersembunyi.184 Kriteria tersebut tentunya dapat terus berkembang 

mengikuti kondisi yang terjadi. Dari kriteria yang disampaikan oleh George W.Pring 

dapat dilihat bahwa pada umumnya yang menjadi "korban" dari tindakan SLAPP 

adalah masyarakat. George W.Pring dan Penelope Canan kemudian menegaskan 

bahwa pihak yang menjadi target SLAPP selain masyarakat biasanya adalah 

organisasi non pemerintah, jurnalis, dan media.185 Ada beberapa tipe pelanggaran 

hukum yang terjadi dalam kasus SLAPP, seperti:186 fitnah, gangguan yang 

mempengaruhi aktivitas sehari-hari, gangguan yang dilakukan terhadap pribadi 

(privat), konspirasi, tindakan yang berbahaya, tindakan yang menimbulkan 

kerugian, dan seterusnya. Fitnah merupakan tipe yang paling umum terjadi pada 

kasus SLAPP.187 Namun, pelanggaran hukum dengan tipe-tipe lainnya juga semakin 

umum terjadi.  

Pada perkembangan beberapa kasus SLAPP, pemidanaan atau gugatan yang 

dilakukan lebih bersifat intimidatif dan mengancam untuk menimbulkan ketakutan 

bagi masyarakat yang menjadi korban. Hal seperti ini menjadi salah satu contoh 

tindakan yang dapat menghilangkan partipasi publik. Seperti yang tampak dari 

kasus Dr. Rignolda Djamaluddin yang digugat atas dasar pencemaran nama baik. Dr. 

Rignolda adalah seorang ahli lingkungan yang berfokus pada konteks dinamika 

lingkungan pantai yang juga merupakan Direktur Kelola (sebuah lembaga 

konservasi lingkungan). Dr. Rignolda menyampaikan pendapatnya kepada media 

sesuai dengan keahlian dan keberpihakannya sebagai aktivis lingkungan terhadap 

pencemaran yang dilakukan oleh PT.Newmont Minahasa Raya (PT NMR) di Teluk 

Buyat. Dr. Rignolda menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran di Teluk Buyat 

yang menyebabkan penyakit minamata yang diidap oleh masyarakat sekitar Teluk 

Buyat.188 Pernyataan  Dr. Rignolda pada Harian Kompas 20 Juli 2004 dan Sinar 

                                                           
184 Dwight H.Merriam and Jeffrey A.Benson, Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Againts Public 
Participation, hlm. 18. 

185 Josi Khatarina, "SLAPP Suit In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It", (Melbourne 
Law Masters: 2008), hlm. 6. 

186 James A. Wells, "Exporting SLAPPS: International Use of the US SLAPP" To Suppress Dissent and 
Critical Speech, (Temple International Comparative Law Journal, 1998). 

187 Josi Khatarina, "SLAPP Suit In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It", hlm. 7. 

188 Lihat http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=1391, diunduh pada 13 Desember 2013. 

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=1391
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Harapan 21 Juli 2004 mengenai operasi penambangan yang dilakukan PT. NMR189 

akhirnya membuat PT NMR menggugat Dr. Rignolda dengan gugatan pencemaran 

nama baik. 

Kasus lainnya adalah kasus Yani Saragoa yang merupakan seorang Direktur 

Pelaksana Lembaga Olah Hidup. Yani adalah seorang aktivis lingkungan yang 

memberikan perhatian terhadap kasus pencemaran limbah (tailing) yang diduga 

dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Yani Saragoa memberikan pernyataan 

tentang dugaannya, bahwa penyakit yang diderita oleh mayoritas masyarakat 

Tonggo Sejorong (Sumbawa) diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan oleh PT. 

Newmont Nusa Tenggara. Pernyataan tersebut dibuatnya dalam bentuk press 
release kemudian disebarkan ke media dan masyarakat. PT Newmont tidak terima 

perbuatan Yani Saragoa dan menganggap bahwa tindakan Yani Saragoa adalah 

pemfitnahan yang telah mencemarkan nama baik PT Newmont Nusa Tenggara. 

Kemudian PT Newmont Nusa Tenggara melaporkan perbuatan Yani Saragoa 

dengan dasar pencemaran nama baik.190 

Dua contoh kasus di atas menunjukan tindakan SLAPP yang terjadi terhadap 

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam contoh kasus di atas, baik Dr. 

Rignolda maupun Yani melakukan partisipasi dengan menyampaikan pendapat 

dalam kapasitas Dr. Rignolda sebagai ahli dan Yani sebagai aktivis yang 

memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aktivitas yang dilakukan 

oleh Dr. Rignolda dan Yani merupakan bentuk dari hak berpartisipasi yang sesuai 

Pasal 65 dan Pasal 70. 

Setelah UU No. 32 Tahun 2009 diberlakukan, sayangnya kasus SLAPP masih terjadi 

terhadap masyarakat dan aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat.191 Tindakan SLAPP yang dilakukan oleh penggugat/pelapor 

merupakan bentuk intimidasi terhadap partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. 

Oleh karena itu penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai 

konsep Anti-SLAPP. Hal ini dikarenakan penjelasan Pasal 66 sendiri dapat 

menimbulkan multitafsir sehingga dapat mengecilkan arti dari partisipasi publik. 

dipahami bahwa pasal ini hanya berlaku jika korban dan/atau pelapor sudah 

menempuh jalur hukum saja. Hal ini disebabkantindakan SLAPP dapat terjadi kapan 

saja, baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh jalur 

hukum.192  

                                                           
189 Lihat groups.yahoo.com/neo/groups/kmnu2000/conversations/topics/15707?var=0 , pernyataan yang 
bersifat "Urgent Action" dari Elsam bernomor : 08/PH/XI/ELSAM/04, solidaritas terhadap Dr.Rignolda 
Djamaludin (Oda), aktivis, Direktur Kelola, Manado, diunduh pada 5 Januari 2014. 

190 Putusan Nomor 1212 K/Pid/2006. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

191 Lihat http://regional.kompas.com/read/2013/09/11/1607517/Pejuang.Mata.Air.Dilaporkan.Warga.Demo. 
ke.PN.Malang., diunduh pada 10 Desember 2013.  

192Raynaldo Sembiring, "Strategic Lawsuit Againts Public Participation: Pengantar", 
http://www.icel.or.id/category/opini/ , diunduh pada 10 Desember 2013. 

http://www.groups.yahoo.com/neo/groups/kmnu2000/conversations/topics/15707?var=0
http://regional.kompas.com/read/2013/09/11/1607517/Pejuang.Mata.Air.Dilaporkan.Warga.Demo.%20ke.PN.Malang
http://regional.kompas.com/read/2013/09/11/1607517/Pejuang.Mata.Air.Dilaporkan.Warga.Demo.%20ke.PN.Malang
http://www.icel.or.id/category/opini/
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Pemahaman tentang konsep Anti-SLAPP tentunya akan lebih baik jika 

diterjemahkan dalam hukum acara di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan 

oleh beberapa negara, misalnya Filipina dan negara bagian Columbia (USA). Filipina 

dalam Rules of Procedures for Environmental Cases telah mengadopsi konsep Anti 

SLAPP tidak hanya pada hukum materiilnya, melainkan juga pada hukum formilnya. 

Perkembangan hukum acara seperti yang terjadi di Filipina tersebut dapat 

dikembangkan di Indonesia agar meminimalisir kriminalisasi terhadap masyarakat 

yang memperjuangkan haknya. 

  



 



 
81 

  

PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PEMANFAATAN  

SUMBER DAYA ALAM 

 

 

BAB V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
82 

  

 

 

 

 

 

PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  

DAN PEMANFAATAN  

SUMBER DAYA ALAM 

 

BAB V 
 

 

 
V.1. Pengantar 

 No. 32 Tahun 2009 mendudukkan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai sebuah bentuk aktivitas 

yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan 

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.193 Untuk mencapai 

tujuan tersebut, UU No. 32 Tahun 2009 menentukan bahwa 

ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

mencakup aktivitas: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.194 Ruang lingkup tersebut harus dipahami 

sebagai bentuk logika hukum UU No. 32 Tahun 2009 yang merupakan suatu proses 

                                                           
193 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009,  
Pasal 1 angka 2. 

194 Ibid.,Pasal 4. 
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manajemen yang hierarkis dan merupakan sebuah siklus yang saling terkait. Oleh 

karena itu, perencana menjadi dasar bagi pelaksanaan aktivitas berikutnya dan 

penyusunannya harus didasarkan pada evaluasi atas pelaksanaan rencana pada 

periode sebelumnya.  

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan 

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.195 Jadi pada tataran 

implementasi, pemerintah harus mempersiapkan instrumen perencanaan terlebih 

dahulu sebelum melakukan pemanfaatan, misalnya melalui pengeluaran izin 

lingkungan atau izin usaha. 

Penegasan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

mencakup aspek perencanaan dan pemanfaatan merupakan koreksi atas 

pandangan yang menanggap persoalan lingkungan hidup hanya sebatas reaksi 

terhadap dampak lingkungan hidup berupa pencemaran atau kerusakan 

berdasarkan baku mutu dan analisis mengenai dampak lingkungan.196 Pandangan 

yang mempersempit ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup juga dapat dilihat dalam pembagian penyelenggaraan urusan Pemerintah 

dengan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dalam PP No. 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang membagi ruang 

lingkupnya sebatas pengendalian dampak lingkungan dan konservasi SDA yang 

tertuju hanya pada perlindungan keanekaragaman hayati.197 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II Bagian Arah Kebijakan UU No. 32 Tahun 

2009, bahwa ruang lingkup pengaturan UU No. 32 Tahun 2009 yang menjangkau 

perencanaan dilatarbelakangi oleh pemikiran para perumus agar persoalan-

persoalan lingkungan hidup didekati secara komprehensif mulai dari hulu sampai 

hilir, yaitu mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum dimana persoalan 

setiap tahapan tersebut dipandang saling memberikan kontribusi terhadap 

persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya 

mengatur isu-isu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup saja (brown issue) 

melainkan juga isu pengelolaan SDA (green issue) agar selaras dengan instrumen-

instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  

Secara politis, pengaturan tentang green issue dalam UU No. 32 Tahun 2009 juga 

dilatarbelakangioleh mandeknya pembahasan tentang RUU Pengelolaan Sumber 

                                                           
195 Ibid.,Pasal 12 ayat (1). 

196 Wawancara dengan Bapak Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi I Tata Lingkungan Kementerian LH. 
Wawancara dilakukan tanggal 22 Oktober 2013. 

197 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran H, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup, PP No. 38 Tahun 2007, LN Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737. 
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Daya Alam (RUU PSDA). Materi muatan RUU PSDA saat itu lebih berorientasi pada 

persoalan-persoalan pengelolaan SDA (green issue) dan pembahasannya 

dihentikan sekitar tahun 2003 akibat ego sektoral yang masih kuat.198Oleh karena 

itu, beberapa kekosongan hukum yang sebelumnya diproyeksikan dapat diatur 

dalam RUU PSDA ini kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009.199 

 

V.2. PerencanaanPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 

Tahun 2009 dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu200: (1) inventarisasi 

lingkungan hidup; (2) penetapan wilayah ekoregion; (3) penyusunan RPPLH. Ketiga 

tahapan tersebut merupakan kesatuan rangkaian proses perencanaan yang tidak 

dapat dipisahkan. Secara historis, RUU PLH (inisatif DPR) sudah mengatur tentang 

perencanaan. Namun terdapat perkembangan dalam pembahasan baik dari sisi 

ruang lingkup, tahapan pelaksanaan, pertimbangan dalam penyusunan, bentuk 

hukum, penyusun/pelaksana, dan keterkaitannya dengan pemanfaatan. 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) awalnya dikenal 

dengan sebutan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak memasukkan 

istilah "perlindungan". Sebagai implikasi dari usulan kalangan organisasi masyarakat 

sipil bahwa RUU PLH sebaiknya juga menekankan aspek perlindungan mengingat 

kondisi degradasi lingkungan hidup yang semakin meningkat, maka diusulkan utuk 

menambah istilah "perlindungan" pada judul RUU PLH menjadi RUU Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan memperkuat ketentuan-ketentuan 

yang berorientasi pada perlindungan, bukan hanya pengelolaan.201Oleh karena itu 

istilah "pengelolaan lingkungan hidup" disesuaikan menjadi istilah "perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup." Demikian juga dengan istilah RPLH menjadi 

RPPLH.  

Ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, rencana adalah figur hukum dan 

dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam 

perencanaan penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan perencanaan 

anggaran. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari 

aktivitas tata usaha negara yang mengupayakan terwujudnya ketertiban dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.202 Menurut Bulthuis yang dikutip oleh Van Wijk, 

                                                           
198 Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 15 Juli 2009, hlm. 11-12.  

199 Wawancara dengan Prof. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar IPB dan Tim Pakar dalam Pembahasan 
RUU PLH. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2013. 

200 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Pasal 5. 

201 Usulan untuk menambahkan kata "Perlindungan" pertama kali diungkapkan oleh perwakilan 
organisasi masyarakat sipil pada Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin 13 Juli 2009. 
Lihat Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tangggal 13 Juli 2009, hlm. 14.  

202 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm. 10. 
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rencana dapat  digunakan sebagai sarana untuk sinkronisasi berbagai rencana 

kebijakan pemerintah.203 Hal senada diungkapkan oleh Van de Haan yang 

menyatakan bahwa melalui rencana, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan 

antar lembaga-lembaga pemerintahan dan badan badan hukum publik yang saling 

terkait satu sama lain.204 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan 

unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perencanaan 

ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dan upaya yang dilakukan untuk 

mencapainya, termasuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan 

perencanaan lainnya. Sebagai produk dari penyelenggaraan administrasi negara, 

perencanaan tidak serta merta menjadi aturan hukum (norma) yang mengatur 

umum. Oleh karena itu, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta 

memungkinkan dijatuhkannya sanksi apabila terjadi pelanggaran atas perencanaan 

tersebut, produk perencanaan dapat diundangkan dalam bentuk perundang-

undangan tertentu.  

Dengan memperhatikan sifatnya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu perencanaan informatif, perencanaan indikatif, dan perencanaan operasional 

atau normatif.205 Dari ketiga kategori perencanaan ini, yang memiliki akibat hukum 

atas pelanggarannya adalah perencanaan indikatif dan perencanaan operasional 

atau normatif. Perencanaan indikatif merupakan rencana-rencana yang memuat 

kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu 

akan dilaksanakan. Sementara perencanaan operasional atau normatif merupakan 

rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan 

ketetapan-ketetapan.206 

Di Indonesia beberapa produk perencanaan diundangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan tertentu sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih 

mengikat dan kuat, seperti perencanaan anggaran nasional (dalam bentuk undang-

undang) dan perencanaan penataan ruang dalam bentuk peraturan pemerintah 

(tingkat nasional) atau peraturan daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). 

Dengan menjadikan perencanaan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, 

maka peraturan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil harus tunduk 

dan merujuk kepada produk perencanaan tersebut. Hal ini pula yang menjadi 

semangat diaturnya ketentuan mengenai perencanaan lingkungan dalam UU No. 

32 Tahun 2009 yang harus dijadikan rujukan oleh semua sektor dalam menyusun 

perencanaan dan pemanfaatan SDA.  

                                                           
203 Latifah Amir, "Rencana Salah satu Instrumen Hukum Administrasi dalam Menentukan Tujuan 
Pemerintah", hlm. 2.  

204 Riawan Tjandra. Hukum  Administrasi Negara, (Yogyakarta : Universitas  Atmajaya, 2008), hlm. 23. Dilihat 
dari: Ibid. 

205 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA-UUPR dan UUPPLH, hlm. 4. 

206 Ibid., hlm 4-5. 
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1. Inventarisasi Lingkungan Hidup  

Pasal 6 

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri 

atas inventarusasi lingkungan hidup: 

a. Tingkat nasional;  

b. Tingkat pulau/kepulauan; dan  

c. Tingkat wilayah ekoregion.  

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai sumber daya alam yang meliputi : 

a. Potensi dan ketersediaan; 

b. Jenis yang dimanfaatkan; 

c. Bentuk penguasaan; 

d. Pengetahuan pengelolaan; 

e. Bentuk kerusakan; dan  

f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. 

Penjelasan  

Cukup Jelas  

 

RUU PLH inisiatif DPR awalnya tidak mengatur ketentuan tentang inventarisasi 

lingkungan hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH. Gagasan inventarisasi 

lingkungan hidup tersebut muncul pada saat RDPU bersama para pakar pada 

tanggal 16 Juli 2009 dan diajukan oleh Prof. Hariadi Kartodihardjo. Inventarisasi 

lingkungan hidup bertujuan memperoleh data yang valid dan mutakhir berkenaan 

dengan kondisi existing SDA. Data dan informasi merupakan aspek vital dalam 

perencanaan yang dapat menentukan kualitas produk perencanaan yang 

dihasilkan. Perencanaan yang baik serta memperhatikan aspek kelestarian dan 

keberlanjutan lingkungan hidup akan membantu mewujudkan pemanfaatan 

lingkungan hidup yang berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan.  

Inventarisasi lingkungan hidup sekurang-kurangnya harus memperoleh data 

mengenai potensi dan ketersediaan SDA, jenis SDA yang dimanfaatkan, bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan pengelolaan, bentuk kerusakan, serta konflik dan 

penyebab yang timbul akibat pengelolaan tersebut. Proses inventarisasi dilakukan 

pada tingkat nasional, pulau/kepulauan, dan wilayah ekoregion yang satu sama lain 

saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Hasil inventarisasi di tingkat nasional dan 
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pulau/kepulauan menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan wilayah ekoregion. 

Sedangkan hasil inventarisasi tingkat wilayah ekoregion menjadi dasar untuk 

penentuan daya dukung207 dan daya tampung208 lingkungan hidup serta cadangan 

SDA.  

Ketentuan inventarisasi lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 memiliki 

persamaan dengan inventarisasi SDA yang diatur dalam perundang-undangan 

sektoral. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan misalnya, disebutkan 

bahwa untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang SDA, 

potensi kekayaan hutan, serta potensi lingkungan secara lengkap dilakukan 

inventarisasi hutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.209 Inventarisasi hutan 

dilakukan untuk tingkat nasional, tingkat wilayah, dan tingkat daerah aliran sungai 

dan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, penyusunan 

neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan pembentukan 

sistem informasi kehutanan.  

Adanya kewenangan sektoral untuk melakukan inventarisasi sebagai bagian dari 

proses perencanaan dapat menimbulkan konflik dengan ketentuan dalam UU No. 

32 Tahun 2009. Menurut Prof. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar IPB yang terlibat 

dalam proses penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelaksanaan 

inventarisasi lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak dimaknai sebagai 

proses yang terlepas dan berdiri sendiri dari proses inventarisasi yang dilakukan 

oleh sektoral. Inventarisasi lingkungan hidup perlu disinergikan dan 

diharmonisasikan dengan inventarsiasi yang dilakukan oleh sektoral sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini,KLH dapat melakukan 

pengumpulan dan konsiliasi data dan informasi yang diperoleh dari inventarisasi 

yang dilakukan oleh sektoral. Dalam hal ini KLH berfungsi melakukan knowledge 
based management.210 

 

2. Penetapan Wilayah Ekoregion  

Pasal 7  

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan 

                                                           
207 Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan diantara keduanya. Lihat juga Indonesia, 
Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7. 

208 Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya. Lihat juga, Ibid., Pasal 1 Angka 8. 

209 Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 167, TLN Nomor 3888, Pasal 13.  

210 Wawancara dengan Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar IPB dan Tim Pakar Perumus UU No. 
32 Tahun 2009), 7 Oktober 2013. 
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oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait 

(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kesamaan : 

a. Karakteristik bentang alam; 

b. Daerah aliran sungai; 

c. Iklim; 

d. Flora dan fauna; 

e. Sosial budaya; 

f. Ekonomi; 

g. Kelembagaan masyarakat; dan 

h. Hasil inventarsasi lingkungan hidup. 

Penjelasan  

Cukup Jelas 

 

Pasal 8  

Inventariasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta 

cadangan sumber daya alam. 

Penjelasan  

Cukup Jelas 

 

Penetapan wilayah ekoregion merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

penyusunan RPPLH. Penetapan wilayah ekoregion dilakukan oleh Menteri 

berkoordinasi dengan instansi terkait yang mendasarkan pada inventarisasi 

lingkungan hidup, baik tingkat nasional maupun pulau/kepulauan.Berdasarkan 

wilayah ekoregion tersebut, kemudian Menteri menetapkan daya dukung dan daya 

tampung untuk tingkat nasional dan pulau/kepulauan211. Gubernur menetapkan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan wilayah ekoregion 

lintas kabupaten/kota. Sedangkan Bupati/Walikota menetapkan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan wilayah ekoregion di 

kabupaten/kota setempat.  

Penetapan wilayah ekoregion merupakan wujud penggunaan pendekatan ekologis 

dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sebelumnya lebih mengedepankan 

                                                           
211 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Pasal 12 Ayat (3). 
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pendekatan administrasi dalam pembagian kewenangan pemerintahan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, penetapan 

wilayah ekoregion harus mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, 

daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan 

masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Faktor adanya persamaan 

karakteristik menunjukan bahwa lingkungan hidup saling berkaitan satu sama lain 

dimana satu dengan lainnya saling berkaitan. Sebagai contoh, pengelolaan di 

wilayah hulu pasti akan berdampak pada pengelolaan di wilayah hilir, begitu pula 

sebaliknya.Sehingga pendekatannya harus melihat sebagai kesatuan wilayah 

ekoregion Daerah Aliran Sungai (DAS), bukan pembagian wilayah administrasi 

pemerintahan. Implikasinya, RPPLH kabupaten/kota di daerah hulu harus sinergis 

dengan RPPLH kabupaten/kota di daerah hilir dan saling mendukung satu sama 

lain. Oleh karena itu, untuk menjaga sinergitas perencanaan,RPPLH wilayah 

ekoregion DAS tersebut menjadi kewenangan provinsi jika DAS melintasi dua atau 

lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi atau menjadi kewenangan Pemerintah 

jika melintasi dua atau lebih provinsi.  

Ketentuan mengenai penetapan wilayah ekoregion dalam UU No. 32 Tahun 2009 

tidak dapat dipisahkan dari semangat RUU PSDA.212 RUU PSDA merupakan RUU 

pertama kali yang menghendaki pengelolaan SDA213 dilakukan berdasarkan 

pertimbangan ekologis, bukan atas dasar wilayah yurisdiksi administratif. Dengan 

menjadikan ekologi sebagai dasar pertimbangan, pengelolaan SDA diharapkan 

dapat memperhatikan faktor kesamaan dan keterkaitan antar ekosistem yang ada. 

Pendekatan dalam RUU PSDA tersebut yang kemudian ditransfer ke dalam UU No. 

32 Tahun 2009.  

Pendekatan dalam RUU PSDA memadukan ekosistem darat, pesisir dan laut, 

termasuk pulau-pulau kecil, dengan masyarakat dan kebudayaannya dalam konteks 

ruang dan tidak terikat pada batas-batas administratif wilayah.214 RUU PSDA 

berpandangan bahwa ekosistem merupakan satu kesatuan yang saling terikat, 

sehingga pengelolaan yang hanya didasarkan pada pertimbangan wilayah 

administratif hanya akan mendorong kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, 
                                                           
212 RUU PSDA merupakan inisiatif bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan elemen 
masyarakat sipil untuk menjawab kebutuhan pembaruan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan 
mandat TAP MPR NO. IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pembaruan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam. Lahirnya RUU PSDA dilandasi kesadaran perlunya pengaturan ulang pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam (termasuk didalamnya lingkungan hidup) dibawah satu payung 
pengelolaan. Lihat Yayasan KEHATI, Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, (KEHATI: 
Jakarta)  

213 RUU PSDA menggunakan terminologi "sumber daya alam" yang didefinisikan sebagai kesatuan tanah, 
air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil 
proses alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan, dan tidak terbarukan, meliputi fungsi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang 
terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan 
ekosistem. Dengan demikian sumber daya alam merupakan salah satu unsur dan bagian dari lingkungan 
hidup. 

214 Pasal 3 RUU PSDA 
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RUU PSDA menawarkan gagasan pengelolaan SDA yang berbasis pada kesamaan 

karakteristik ekosistem yang disebut sebagai Kawasan Pengelolaan SDA (KPSDA). 

KPSDA merupakan satu kesatuan wilayah geografis yang memiliki ciri, iklim, tanah, 

flora, dan fauna, karst, pola interaksi manusia dengan alam yang mencerminkan 

keterpaduan sistem alam dan lingkungan hidup, dan budaya serta kesadaran 

masyarakat untuk hidup di wilayah tersebut.215 Berikut ini perbandingan 

pengaturan wilayah ekoregion dalam RUU PSDA dengan UU No. 32 Tahun 2009: 

Tabel 5 

Perbandingan Wilayah Ekoregion dan KPSDA 

Aspek 

Perbandingan 

KPSDA dalam RUU PSDA Wilayah Ekoregion dalam 

UU No. 32 Tahun 2009 

Definisi  Kesatuan wilayah geografis yang 

memiliki kesamaan ciri, iklim, 

tanah, flora, fauna, karst, dan pola 

interaksi manusia dengan alam 

yang mencerminkan keterpaduan 

sistem alam dan lingkungan serta 

budaya dan kesadaran 

masyarakat untuk hidup di 

wilayah tersebut.   

Wilayah geografis yang memiliki 

kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora 

dan fauna asli, serta pola interaksi 

manusia dengan alam yang 

menggambarkan integritas sistem 

alam dan lingkungan hidup.   

Tujuan 

Pembentukan / 

Penetapan 

Dasar bagi pengelolaan yang 

dilakukan oleh Badan Pengelola 

Kawasan SDA 

Inventarisasi lingkungan hidup di 

tingkat wilayah ekoregion dan 

dilakukan untuk mengetahui daya 

dukung, daya tampung serta 

cadangan SDA  

 

KPSDA dalam RUU PSDA maupun wilayah ekoregion dalam UU No. 32 Tahun 2009 

dibentuk berdasarkan kesamaan ciri dan karakteristik ekosistem. Namun, apabila 

dilihat dari sisi lembaga pelaksananya, semangat pengelolaan berbasis ekoregion 

lebih kuat terasa dalam RUU PSDA. Hal ini dapat dilihat dari adanya Badan Pengelola 

Kawasan SDA sebagai lembaga di bawah presiden216 yang memiliki kewenangan 

yang besar dalam mendesain rencana pengelolaan dan pemanfaatan SDA.217 

Sementara penetapan wilayah ekoregion dalam UU No. 32 Tahun 2009 ditujukan 

                                                           
215 RUU PSDA, Pasal 1 angka 3  

216 Pasal 15 RUU PSDA. 

217 Pasal 13 ayat (2). Badan Pengelola Kawasan Sumber Daya Alam memiliki kewenangan untuk 
mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; melakukan inventarisasi dan 
perencanaan sumber daya alam tingkat kawasan pengelolaan sumber daya alam; mengupayakan 
terbentuknya sub kawasan pengelolaan sumber daya alam; menetapkan daya dukung dan daya tampung 
sumber daya alam dalam kawasan sumber daya alam; menetapkan potensi dan lokasi kemanfaatan 
sumber daya alam berdasarkan daya dukung.  



 
91 

  

dalam rangka pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah 

ekoregion untuk mengetahui daya dukung, daya tampung,dan cadangan SDA di 

suatu wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dalam UU No. 32 Tahun 

2009 juga tidak disertai dengan pembentukan badan khusus yang memiliki 

wewenang penuh dalam pengelolaan SDA. Oleh karena itu, semangat 

ekoregionalisme/bioregionalisme yang sangat kuat dalam RUU PSDA tidak 

sepenuhnya terakomodir dalam UU No. 32 Tahun 2009. Gagasan untuk adanya 

lembaga khusus sebenarnya pernah muncul dalam Nasakah Akademik versi KLH 

yang mengusulkan adanya Komisi Nasional Pembangunan Berkelanjutan (KNPB) 

yang berwenang menyusun Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan (SNPB)-

yang kemudian diganti istilahnya menjadi RPPLH-untuk kemudian diintegrasikan ke 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. KNPB 

adalah lembaga ad hoc diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

beranggotakan para pemangku kepentingan (stakeholders). KNPB tersebut dihapus 

oleh para perumus pada saat pembahasan karena khawatir berbenturan dengan 

ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 218 

Istilah ekoregion yang kerap kali dipertukarkan dengan istilah bioregion secara 

filosofis berakar dari gagasan bioregionalisme yang dekat dengan paradigma deep 
ecology.219 Gagasan filosofis bioregionalisme muncul sebagai repon atas 

ketidakmampuan paradigma sains-industri dalam mengatasi permasalahan 

lingkungan, sosial, dan ekonomi saat ini.220 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) mendefinisikan bioregion sebagai sebuah wilayah geografis yang memiliki 

kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam 

yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi 

kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut.221 IUCN dan UNEP mendefinisikan 

bioregion sebagai suatu teritori tanah dan air yang lingkupnya tidak ditentukan 

oleh batasan politik, melainkan oleh batasan geografis komunitas manusia, dan 

                                                           
218 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), Hal. 96-97 

219 Pendapat ini disampaikan oleh John Davis, editor jurnal lingkungan hidup Earth First pada tahun 1984. 
Lihat Hariadi Kartodihardjo, Eco-Region, Pengertian dan Implikasi bagi Pembangunan, Makalah disampaikan 
pada ―Pelatihan Kampanye Kreatif Lingkungan Hidup‖, diselenggarakan oleh Institut Hijau Indonesia 
tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta, Hal.2. Makalah ini juga disampaikan dalam pembahasan RUU PLH 
sebagai bahan diskusi mengenai konsep pengelolaan berbasis ecoregion/bioregion.  

220 Hariadi Kartodihardjo, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Makalah 
untuk Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan, (Jakarta: November 2012).  

221 Pengelolaan berbasis bioregion diperkenalkan WALHI pada Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber 
Daya Alam (KNPSDA) tahun 2000. Lihat Erwin Usman, Gerakan Lingkungan Hidup: Jangan Hilang Perspekif 
Politik-Kerakyatannya, Makalah untuk Seminar "Membangun Gerakan Sosial Lingkungan Hidup Untuk 
Penyelamatan Sumber-sumber Kehidupan demi Terwujudnya Perdamaian di Kalimantan Barat", 
(Kalimantan Barat: 24 Februari 2010). 



 
92 

  

sistem ekologi.222 Pada dasarnya ekoregion adalah suatu kawasan geografis bisa 

berupa daratan atau perairan yang karakteristiknya dapat dikenali dengan : a) 

adanya keterkaitan dan ketergantungan kehidupan species maupun dinamika 

proses-proses ekologi; b) mempunyai kondisi lingkungan  yang relatif serupa; c) 

secara ekologis ada proses interaksi yang sangat penting untuk mempertahankan 

keberadaannya dalam jangka waktu yang panjang.223 Sementara itu dalam 

konsutasi publik RUU PSDA, Harijanto Suswono menjabarkan karakteristik 

pengelolaan berdasarkan pada wilayah bioregion sebagai :224 

1. Pengelolaan wilayah yang mempunyai keberagaman ekosistem namun 

memiliki ketergantungan satu sama lain. Konsep ini memungkinkan untuk 

mengintegrasikan berbagi ekosistem yang kini cenderung dikelola secara 

terpisah. 

2. Menyatukan ekosistem alam dengan masyarakat sehingga dapat menjamin 

integritas, resiliensi, dan produktivitas. 

3. Tidak dibatasi oleh batas administrasi dan etnis. 

4. Memerlukan riset, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan lokal. 

5. Pendekatan kooperatif dan adaptif. 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan di kalangan ahli mengenai berapa besar luas 

ekoregion. Praktek selama ini luas ekoregion berkisar dari 35.000-142.000 km2 yang 

secara umum area-area ekoregion biasanya terdiri dari mosaik tipe-tipe lokasi dan 

lebih dari satu kawasan lindung.225 Penentuan luas suatu wilayah ekoregion 

ditentukan dari kekhasan karakteristik ekosistem sehingga batasan wilayah 

administratif menjadi tidak relevan. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan 

pada tataran pelaksanaan. Studi di beberapa negara yang telah menerapkan konsep 

ekoregion menunjukan bahwa penerapan konsep ini butuh dukungan politis 

pemerintah. Pengelolaan serta pengambilan kebijakan publik berkaitan dengan 

lingkungan hidup dan SDA yang semula dilakukan oleh wilayah administrasi 

masing-masing dan kemudian bergeser menjadi keputusan bersama akibat adanya 

hubungan saling tergantung, biasanya juga tidak mudah untuk dilakukan. 226 

Berbeda dengan konsep pengelolaan berdasarkan wilayah ekoregion dalam UU No. 

32 Tahun 2009. Penetapan wilayah ekoregion tidak ditujukan untuk mereduksi 

kewenangan pengelolaan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan 

                                                           
222 Harijanto Suwarno et.al., ed, Di Bawah Satu Payung, Hasil Konsultasi Pubik RUU Pengelolaan Sumber Daya 
Alam, (Penerbit: eKADAKA), hlm.59.  

223Hariadi Kartodhardjo, Eco-Region : Pengertian dan Implikasi Bagi Pembangunan, hlm. 5. 

224 Harijanto Suswono, Di Bawah Satu Payung, Hasil Konsultasi Pubik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, 
hlm.60. 

225 Ibid., hlm. 5. 

226 Ibid., hlm. 14 
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pemanfaatan SDA di wilayah administratifnya. Penetapan wilayah ekoregion 

merupakan satu tahapan agar inventarisasi lingkungan hidup di wilayah ekoregion 

dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar daya dukung, daya tampung, 

dan cadangan SDA yang merupakan data atau informasi yang sangat dibutuhkan 

untuk penyusunan RPPLH. 

 

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan 
Hidup (RPPLH) 

Pasal 9  

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas : 

a. RPPLH nasional; 

b. RPPLH provinsi; dan  

c. RPPLH kabupaten/kota. 

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan 

inventarisasi nasional. 

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:  

a. RPPLH nasional ; 

b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauann; dan  

c. Inventarisasi tingkat ekoregion 

(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun 

berdasarkan: 

a. RPPLH provinsi 

b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan 

c. Inventarisasi tingkat ekoregion 

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 10  

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, Gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan : 

a. Keragaman dan karakter dan fungsi ekologis  

b. Sebaran penduduk  
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c. Sebaran potensi sumber daya alam 

d. Kearifan lokal  

e. Aspirasi masyarakat, dan  

f. Perubahan iklim 

(3) RPPLH diatur dengan : 

a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional, 

b. Peraturan daerah untuk RPPLH provinsi, dan  

c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota 

(4) RPPLH memuat rencana tentang : 

a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam,  

b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup,  

c. Pengendalian,  pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber 

daya alam, dan  

d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka 

panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. 

Penjelasan 

(1) Cukup jelas. 

(2)  

a. Cukup jelas. 

b. Cukup jelas. 

c. Cukup jelas. 

d. Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD. 

e. Cukup jelas. 

f. Cukup jelas.  

(3) Cukup jelas. 

(4) Cukup jelas. 

(5) Cukup jelas. 

 

Penyusunan RPPLH merupakan tahapan akhir dari kegiatan perencanaan. 

Kewenangan penyusunan RPPLH dimiliki oleh Menteri di tingkat nasional, Gubernur 

di tingkat provinsi, dan Walikota/Bupati di tingkat Kabupaten/Kota. Penyusunan 

RPPLH sangat bergantung dari pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup yang 

diatur dalam pasal sebelumnya. RPPLH tingkat nasional disusun berdasarkan 
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inventarisasi lingkungan hidup di tingkat nasional. RPPLH Provinsi disusun 

berdasarkan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan ekoregion. 

Sedangkan RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, 

inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan ekoregion. Jadi secara bussines process, 
RPPLH merupakan produk akhir dari tahapan perencanaan RPPLH yang kemudian 

dijadikan dasar bagi pemanfaatan SDA.  

Berikut ini gambar yang menjelaskan bussines process dalam perencanaan hingga 

pemanfaatan: 

Materi RPPLH dalam RUU PLH versi DPR RI mencakup: (a) Alokasi dan fungsi ruang; 

(b) Pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA; dan (c) Pemeliharaan dan 

perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup. Pada pembahasan, 
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Pemerintah mengusulkan agar ada penekanan pada aspek "pengendalian" 

sehingga menjadi: (a) pengendalian atas alokasi dan peruntukan ruang; dan (b) 

"pengendalian"atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA. Selain itu juga 

diusulkan untuk memasukkan: (a) daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; (b) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pendayagunaan dan pelestarian 

SDA; dan (c) Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Atas usulan 

Pemerintah tersebut kemudian berkembang diskusi yang akhirnya menghapus 

klausul "pengendalian atas alokasi dan peruntukan ruang" karena muncul 

kekhawatiran terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.227 

Merujuk pada tahapan penyusunan RPPLH, sebetulnya muatan materi RPPLH diatas 

menghendaki kepastian agar hasil tahap perencanaan sebelum RPPLH (inventarisasi 

lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion) benar-benar dijadikan acuan 

dalam RPPLH. Sayangnya muatan materi RPPLH tidak mengatur kewajiban untuk 

mencantumkan hasil tahapan perencanaan sebelumnya tersebut. Hal ini berpotensi 

melemahkan kepastian bahwa hasil-hasil pada tahapan perencanaan sebelumnya 

tersebut diacu dalam RPPLH. Selain itu, hal ini juga dapat mempersulit verifikasi 

yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap konsistensi materi RPPLH dengan 

hasil tahapan perencanaan sebelumnya.  

Selain mendasarkan pada hasil inventarisasi dan RPPLH diatasnya (untuk RPPLH 

propinsi dan kabupaten/kota), penyusunan RPPLH juga harus mempertimbangkan:  

(a) Keragaman dan karakter dan fungsi ekologis;  

(b) Sebaran penduduk;  

(c) Sebaran potensi SDA;  

(d) Kearifan lokal;  

(e) Aspirasi masyarakat; dan  

(f) Perubahan iklim.  

Sebetulnya ketentuan ini tidak cukup efektif mengingat tidak dijelaskan instrumen 

apa yang akan digunakan untuk memastikan hal-hal tersebut dipertimbangan. 

Pertimbangan-pertimbangan diatas sebetulnya tidak jauh berbeda dengan 

pertimbangan dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaan sebaiknya pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah 

diintegrasikan pada saat melakukan inventarisasilingkungan hidup sehingga selain 

lebih efektif karena sudah dipertimbangkan dalam inventarisasi lingkungan hidup 

                                                           
227 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 25 Agustus 2009, hlm. 62. 
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juga lebih terukur untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan tersebut benar-

benar dilakukan mulai dari tahap awal, yaitu inventarisasi lingkungan hidup.  

RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, sehingga secara tidak 

langsung merupakan wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalam 

pengelolaan sumber SDA. Agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, 

perencanaan lingkungan dalam bentuk RPPLH diundangkan dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah untuk RPPLH di tingkat nasional dan Peraturan Daerah untuk 

RPPLH tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu untuk memastikan agar 

perencanaan lingkungan ditaati oleh semua sektor dan susunan pemerintahan, 

RPPLH menjadi dasar dan diintegrasikan ke dalam RPJP dan RPJM baik nasional 

maupun daerah. 

Pengintegrasian RPPLH ke dalam rencana pembangunan perlu mengacu pada 

sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini menimbulkan 

beberapa persoalan berkaitan dengan aspek hukum serta operasioanalisasinya. Dari 

aspek hukum terdapat hambatan formil berkaitan dengan bentuk pengundangan 

RPPLH Nasional dalam bentuk peraturan pemerintah, yang oleh UU No. 32 Tahun 

2009 diposisikan sebagai dasar penyusunan RPJP di tingkat nasional berbentuk 

Undang-undang. Pengaturan ini dapat memunculkan polemik mengenai sejauh 

mana RPPLH yang diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undagan yang 

lebih rendah dapat menjadi dasar pertimbangan penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Guru Besar 

Hukum Lingkungan UNPAR serta tim pakar penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 

menyatakan bahwa RPPLH hendaknya diposisikan sebagai dokumen perencanaan 

lingkungan yang berdiri sendiri terlepas dari bentuk pengundangannya sehingga 

tidak akan menimbulkan polemik jika dijadikan dasar bagi penyusunan RPJP di 

tingkat nasional.228 Sementara Prof. Hariadi Kartodihardjo berpandangan bahwa 

dengan adanya mandat pengintegrasian RPPLH ke dalam sistem perencanaan 

pembangunan, maka kedepannya harus ada perubahan dalam struktur penyusunan 

RPJP, RPJM baik di tingkat nasional maupun daerah. Integrasi RPPLH ke dalam 

perencanaan pembangunan tersebut tidak hanya sekedar menambahkan isi, 

melainkan juga mencari struktur baru dari dokumen perencanaan pembangunan 

tersebut.229 Jika sebelumnya isu lingkungan hidup menjadi satu bagian dalam 

rencana pembangunan230, maka dengan adanya ketentuan ini isu lingkungan harus 

masuk dalam semua bagian perencanaan pembangunan.  

                                                           
228 Wawancara dengan Prof Asep Warlan Yusuf, 18 September 2013. 

229 Hariadi Kartodihardjo, "Integrasi RPPLH dan RPJM," Makalah untuk "Diskusi Pakar Penulisan 
Anotasi Hukum UU No. 32 Tahun 2009", (Jakarta: Oktober 2013). 

230 RPJMN 2009-2014 memuat perencanaan pembangunan yang dikelompokan ke dalam bagian-bagian. 
Isu lingkungan hidup dan penataan ruang ditempatkan ke dalam satu bagian di RPJMN, yakni di Buku 
IX.  
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Berkaitan dengan aspek operasionalisasi, pengintegrasian RPPLH ke dalam sistem 

perencanaan pembangunan memerlukan penataan ulang kelembagaan lingkungan 

hidup, khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan ekoregion. Pengelolaan 

ekoregion akan menjembatani perencanaan sektoral dan daerah sehingga dapat 

pula menjadi bahan penyusunan RPPLH. Berikut ini usulan kelembagaan yang 

menangani penyusunan dan memonitor pelaksanaan RPPLH:  

 
Gambar 2 

Usulan Posisi Pusat Pengelola Ekoregion231 

 

 

Keterangan:  

RPPLH  : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

RPJP  : Rencana Pembangunan Jangka Panjang  

RPJMN  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

Renstra : Rencana Strategis 

Renja  : Rencana Kerja  

SKPD-P : Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi  

SKPD-K : Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

PPE  : Pusat Pengelola Ekoregion  

DAS  : Daerah Aliran Sungai  

 

Pusat Pengelola Ekoregion (PPE) sebagai unit pelaksana teknis di bawah 

Kementerian Lingkungan Hidup harus diberikan kewenangan untuk memberikan 

pertimbangan lingkungan terhadap kebijakan pembangunan di tingkat nasional 

                                                           
231 Hariadi Kartodihardjo, "Integrasi RPPLH dan RPJM," Makalah untuk "Diskusi Pakar Penulisan Anotasi 
Hukum UU No. 32 Tahun 2009", (Jakarta: Oktober 2013).  
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dan daerah dengan menjadikan analisis mengenai habitat, daerah aliran sungai, 

serta wilayah administratif sebagai unit analisisnya. Sebelum dijabarkan ke dalam 

rencana strategis dan rencana kerja, arah kebijakan pembangunan hendaknya 

diselaraskan dengan pertimbangan lingkungan yang dilakukan oleh PPE. Dengan 

memposisikan seluruh rencana strategis dan rencana kerja yang dibuat oleh 

institusi sektoral maupun pemerintah daerah sebagai penjabaran dari rencana 

pembangunan nasional, maka hal tersebut mencerminkan perencanaan 

pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian RPPLH secara inheren telah 

terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.   

 

V.3. Pemanfaatan SDA   

Pasal 12 

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. 

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan 

sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup dengan memperhatikan :  

a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup,  

b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan 

c. Keselamatan mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat  

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan oleh: 

a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan 

pulau/kepulauan. 

b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi 

dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau  

c. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.  

Penjelasan 

Cukup jelas  

 

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur secara tegas bahwa pemanfaatan SDA hanya 

dapat dilakukan dengan menjadikan RPPLH sebagai satu-satunya dasar 

pelaksanaannya. Pengaturan ini secara implisit memiliki makna perlunya 

penyesuaian perencanaan sektoral yang berdasarkan perundang-undangan 

sektoral menjadi dasar pemanfaatan SDA sesuai dengan kewenangannya. Hal ini 

merupakan cita dasar UU No. 32 Tahun 2009 yang menghendaki pengarusutamaan 
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lingkungan hidup ke dalam isu-isu sektoral yang pengelolaannya terfragmentasi ke 

dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.  

Sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, maka sejak disahkannya UU No. 32 Tahun 

2009 pemberian izin pemanfaatan SDA harus sesuai dan didasarkan pada RPPLH. 

Untuk memastikan kegiatan usaha tetap berjalan sampai dengan RPPLH tersusun, 

UU No. 32 Tahun 2009 tetap membuka peluang bagi pemanfaatan SDA melalui 

penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dijadikan dasar 

pemanfaatan SDA. Meski demikian penetapan tersebut tidak serta merta dapat 

dilakukan sebelum diketahui hasil inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan 

penetapan daya dukung dan daya tampung hanya dapat diketahui atau 

dipertanggungjawabkan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup di 

tingkat wilayah ekoregion.  

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ini merupakan ketentuan antar waktu yang mengatur 

tentang apa yang boleh dilakukan sampai dengan tersusunnya RPPLH. Jika merujuk 

pada Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa peraturan 

pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2009 harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun 

sejak UU No. 32 Tahun 2009 diberlakukan, maka seharusnya RPPLH sudah terbentuk 

dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut. Sedangkan untuk pengintegrasiannya ke 

dalam RPJP maupun RPJM dapat dilakukan sesuai dengan periode perumusan 

rencana pembangunan tersebut. Namun jika komitmen pemerintah kita cukup kuat 

untuk perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup, maka upaya untuk 

melakukan perubahan terhadap rencana pembangunan dengan mengintegrasikan 

RPPLH harus segera dilakukan tanpa menunggu selesainya periode perencanaan 

tersebut.  

Klausul mengenai pemanfaatan SDA memang tidak diatur secara detail dalam UU 

No. 32 Tahun 2009. Hal ini disebabkan pengaturan teknisnya telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan sektoral.232 UU No. 32 Tahun 2009 hanya 

menegaskan bahwa pemanfaatan SDA harus merujuk dan didasarkan kepada 

perencanaan lingkungan hidup sebagai wujud pengintegrasiaan aspek lingkungan 

hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sayangnya UU No. 32 

Tahun 2009 tidak memberikan kejelasan mengenai sanksi hukum yang dapat 

diberikan bila pemanfaatan SDA tidak dilakukan berdasarkan RPPLH atau bahkan 

bertentangan dengan RPPLH. Dengan demikian, upaya paling mungkin dilakukan 

jika hal tersebut terjadi adalah dengan mengoreksi kebijakan pembangunan baik 

atas inisiatif pemerintah maupun pengadilan, misalnya dengan melakukan uji 

materiil terhadap bentuk hukum dari perencanaan tersebut. Jika bentuk hukum 

perencanaan tersebut adalah UU maka bisa dilakukan judicial review ke MK233 

                                                           
232 Wawancara dengan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Tim Perumus UU No. 32 Tahun 2009, 18 September 
2013. 

233 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C 
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ataupun judicial review ke MA234 jika bentuknya di bawah UU (peraturan 

pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah). 

  

                                                           
234 Ibid, Pasal 24 A 
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PENGENDALIAN  

LINGKUNGAN 

 

BAB VI 
 

 
 

VI.1. Pengantar  
engendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan 

bagian penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

Pengendalian merupakan wujud keseimbangan pertimbangan 

perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan aktivitas 

pembangunan. Ini memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap berbagai 

asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti prinsip 

pencegahan, pencemar membayar, keserasian dan keseimbangan, 

kelestarian dan keberlanjutan, dan sebagainya.  

Jika pengaturan tentang pengendalian dalam UU No. 23 Tahun 1997 masih minim, 

pada UU 32 No. 2009 diatur lebih komprehensif, yaitu :  

(1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang 

mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 

(2) Pengaturan tentang instrumen pencegahan yang lebih komprehensif:  

a. instrumen pencegahan tidak hanya mencakup tataran usaha atau 

kegiatan yang merupakan hilir dari suatu proses pembangunan, 

melainkan mencakup pula pengendalian terhadap kebijakan yang 

lebih makro. Beberapa instrumen yang relevan dengan hal ini 

misalnya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, 

instrumen ekonomi untuk perencanaan pembangunan dan 

P 



 
104 

  

kegiatan ekonomi, peraturan perundang-undangan berbasis 

lingkungan hidup (green legislation), dan anggaran berbasis 

lingkungan hidup (green budget). 

b. instrumen pencegahan tidak hanya mengedepankan pendekatan 

command and control melalui perizinan dan pengawasan, 

melainkan juga pendekatan ekonomi dengan mengatur lebih rinci 

tentang instrumen ekonomi, baik untuk mempengaruhi kebijakan 

fiskal (misalnya neraca sumber daya alam, penyusunan produk 

domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB), 

dan jasa lingkungan hidup), pendanaan lingkungan hidup (dana 

jaminan pemulihan, dana penanggulangan, dan dana amanah 

konservasi), hingga mekanisme insentif/disinsentif (pengadaan 

barang dan jasa ramah lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan, 

lembaga keuangan dan pasar modal remah lingkungan, izin 

pembuangan limbah atau emisi, dan sebagainya).      

(3) Pengaturan tentang penanggulangan yang lebih rinci melalui peringatan 

dini (early warning) pencemaran dan perusakan lingkungan, pengisolasian 

dampak, penghentian sumber pencemaran dan perusakan lingkungan, dan 

sebagainya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.  

(4) Pengaturan tentang pemulihan yang lebih rinci melalui penghentian 

sumber pencemaran dan perusakan lingkungan, remediasi, rehabilitasi, 

restorasi, dan sebagainya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.  

Bab ini akan menjelaskan tentang pokok-pokok pengaturan tentang pengendalian 

yang mencakup pencegahan dan instrumennya, penanggulangan, dan pemulihan 

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.  

 

VI.2. Pencegahan  

VI.2. A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  

Pasal 1 angka 10  

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian 

analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

Penjelasan  

Cukup Jelas 

 

 

Pasal 15  

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip 
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pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suautu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: 

a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta recana rincinya, encana pembangunan 

jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota.  

b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak 

dan/atau risiko lingkungan hidup.  

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:  

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi 

lingkungan di suatu wilayah;  

b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan  

c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, 

dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.  

 

Penjelasan  

(1) 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sisitemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.       

(2)  

a. Cukup jelas  

b. Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:  

a. Perubahan iklim 

b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati 

c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, 

kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan 

d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam 

e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan 

f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan 

penghidupan sekelompok masyarakat 

g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia 

(3) Cukup jelas  

 

Pasal 16  

KLHS memuat kajian Antara lain:  

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan  

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup  

c. kinerja layanan/jasa ekosisitem  

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam  

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim  
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f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati  

 

Penjelasan  

Cukup Jelas  

 

Pasal 17  

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, 

rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.  

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya 

dukung dan daya tampung telah terlampaui,  

a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki 

sesuai dengan rekomendasi KLHS  

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 

tampung lingkungan tida diperbolehkan lagi  

 

Penjelasan 

Cukup Jelas  

 

Pasal 18  

(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan 

masyarakat dan pemangku kepentingan  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

Penjelasan  

(1) Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. 

(2) Cukup jelas  

 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen 

pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

baru diadopsi dalam UU. Instrumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, 

serta penyusunan kebijakan, rencana, dan program yang memiliki risiko terhadap 

lingkungan hidup. Scara politis, keberadaan KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009 

ivitas 
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manusia yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup.235 

KLHS atau Staregic Environmental Assessment (SEA) merupakan pendekatan baru 

dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pendekatan ini muncul sebagai 

respon atas pengalaman bahwa pengelolaan lingkungan hidup selama ini hanya 

terfokus pada skala proyek (usaha/kegiatan) melalui Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (Amdal) atau environmental impact assessment (EIA). Hal ini 

megakibatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kurang 

berjalan efektif.236 Oleh karena itu, muncul inisiatif untuk menggunakan instrumen 

KLHS agar pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dapat diintegrasikan 

pada tahap yang lebih awal sebelum perencanaan di tahap proyek, yaitu dalam 

proses penyusunan kebijakan, rencana, dan program (KRP). Sebagai contoh Kanada, 

pada tahun 1990 telah menerbitkan peraturan mengenai Environmental 
Assessment Process for Policy and Program Proposals yang mensyaratkan perlunya 

kajian lingkungan hidup atas semua KRP yang diusulkan oleh pemerintah.237 Hal 

serupa dapat dilihat di Australia, pada tahun 1989 telah memberlakukan Resource 
Assessment Commission Act. Pemerintah Australia telah membentuk komisi 

independen untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup terhadap kebijakan-

kebijakan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan 

peraturan tersebut.238 Sementara itu pemerintah Inggris pada tahun 1991 juga telah 

mengeluarkan Policy Appraisal and the Environment yang merupakan panduan 
bagi pemerintah dalam merumuskan KRP.239 Meskipun insiaitif yang muncul belum 

menggunakan terminologi KLHS atau SEA, namun secara umum semua inisiatif 

tersebut berorientasi pada perlunya pertimbangan lingkungan hidup dalam 

perumusan KRP yang dilakukan oleh pemerintah.  

 

Istilah KLHS atau SEA secara formal pertama kali tercatat digunakan oleh 

Pemerintah Denmark yang pada tahun 1993 menerbitkan peraturan pemerintah 

yang dikenal dengan the Strategic Environmental Assessment of Government Bills 
and other Proposals. Dengan peraturan tersebut pelaksanaan SEA menjadi kegiatan 

yang wajib dilakukan bagi seluruh KRP pembangunan yang dilakukan di 

Denmark.240 Pengarusutamaan SEA sebagai bagian dari kegiatan penyusunan KRP 

                                                           
235 Sebagaimana dikemukanan oleh Pimpinan Komisi VII pada saat Rapat Paripurna DPR RI untuk 
mengesahkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat 
Pandangan Akhir Komisi VII DPR RI.  

236 Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2012), hlm. 11. 

237 Ibid.  

238 Ibid.  

239 Ibid.  

240 Ibid. Hlm. 12. Peraturan ini diamandemen pada tahun 1995 dan tahun 1998 



 
108 

  

semakin mendapatkan momentum saat Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa 

mengeluarkan the SEA Directive atau panduan pelaksanaan KLHS sebagai panduan 

evaluasi dampak lingkungan terhadap rencana dan program pembangunan di 

Negara-negara Eropa.241 

Secara historis, perkembangan konsep SEA di tataran global dapat dibagi ke dalam 

beberapa tahapan:242 

1. Level perkembangan (1970-1989) ketika preseden hukum dan kebijakan 

tertentu dibuat di bawah kerangka EIA. Secara umum, SEA terbatas dalam 

ruang lingkup dan perannya, hanya Amerika Serikat yang mengaplikasikan 

EIA secara formal tidak hanya untuk kegiatan dalam skala proyek namun 

juga terhadap kegiatan penyusunan perencanaan atau program di bawah 

NEPA (National Environmental Policy Act)243 dan hukum federal, misalnya 

California Environmental Quality Act (1970) 

2. Level formalisasi (1990 - 2001) ketika provisi SEA mulai dibuat oleh lebih 

banyak negara, termasuk negara-negara transisi di Eropa Tengah dan Timur 

dan Negara-negara yang baru berdiri (Newly Independent States, NIS). 

Proses ini juga menjadi lebih beragam terkait dengan pengaturan EIA  di 

berbagai negara. 

3. Level lanjutan (2001 - hingga kini) ketika SEA mulai diterapkan secara luas 

dan terkonsolidasikan lebih jauh sebagai bentuk dari pembangunan hukum 

dan kebijakan internasional. Perkembangan positif dalam tahapan ini dapat 

dilihat misalnya di Negara-negara Uni Eropa dengan lahirnya kesepakatan 

European Directive on SEA pada tahun 2003 serta lahirnya protokol SEA 

sebagai salah satu turunan dari Konvensi UNECE tentang EIA lintas batas 

Negara.244 

 

                                                           
241 Ibid., hlm. 12. 

242 Sadler, B. From Environmental Assessment to Sustainability Appraisal : Environmental Assessment Yearbook 2002, 
Insititute of Environmental Management and Assessment. (Manchester: Lincoln and EIA Center, University of 
Manchester, 2002), hlm. 145-152. 

243 NEPA disahkan pada 1 Januari 1970 (sekalipun lebih popular sebagai NEPA 1969), muncul bersamaan 
dengan meningkatnya apresiasi dan keperdulian terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan ekologis. 
Terdapat kemungkinan pula bahwa peristiwa tumpahan minyak di St. Barbara pada 1969 juga merupakan 
katalis, bersamaan dengan "pemberontakan tol" (freeway/highway revolts) pada tahun 1960an dan 1970an, 
yang terjadi di negara-negara berkembang sebagai respon rencana kontruksi jalan-jalan tol baru yang 
sebagaian besar dinilai gagal mempertimbangkan aspek ekologis. Lih: Oliver Gillham dan Alex MacLean, 
The Limitless City: A Primer on the Urban Sprawl Debate, (Island Press: 2002) 

244Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context (dikenal juga sebagai Espoo 
Convention) merupakan konvensi di bawah United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) yang 
ditandatangani di Espoo, Finlandia, pada 1991 dan mulai berlaku semenjak 1997. Hingga bulan Mei 2013, 
perjanjian ini telah diratifikasi oleh 44 negara dan European Union. Indonesia belum meratifikasi 
konvensi ini. Protokol SEA yang melengkapi Espoo Convention ditandatangani di Kiev pada 2003 dan 
mulai berlaku semenjak 11 Juli 2011. Protokol ini telah ditandatangani 38 negara dan diratifikasi 25 negara. 
Lihat United Nations Treaty Collection, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY 
&mtdsg_no=XXVII-chapter=27&lang=en 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY%20&mtdsg_no=XXVII-chapter=27&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY%20&mtdsg_no=XXVII-chapter=27&lang=en
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Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang relatif baru, pelaksanaan dan 

penerapan SEA tidak selau seragam di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dusik dan Xie mengenai perbandingan SEA di Asia Timur dan Asia Tenggara 

menunjukan bahwa penerapan SEA tidaklah seragam, tetapi disesuaikan dengan 

kondisi dan aturan main masing-masing negara. Dalam fungsinya sebagai 

instrumen pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup dan untuk menjamin 

pembangunan yang berkelanjutan, SEA dapat dibedakan menjadi dua, yakni (1) SEA 

sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup, 

dilaksanakan setelah penyusunan KRP (dalam rangka evaluasi KRP); dan (2) SEA 

diintegrasikan dalam penyusunan KRP. Varian daripada sistem pokok ini didapati di 

berbagai negara yang melaksanakan SEA.245 Beberapa Negara seperti Vietnam, 

Filipina, dan Malaysia adalah Negara yang menjadikan KLHS sebagai bagian integral 

dari dokumen KRP yang harus dipersiapkan secara bersamaan pada saat perumusan 

KRP tersebut. Sementara di Thailand SEA dilakukan secara fleksibel.246 

Di Indonesia, meski aturan formal tentang kewajiban KLHS dalam proses 

penyusunan dan evaluasi KRP baru diterapkan saat diberlakukannya UU No. 32 

Tahun 2009, pengarusutamaan KLHS atau SEA telah dimulai jauh sebelum itu. Sejak 

tahun 2000-an konsep KLHS telah diimplementasikan di beberapa daerah seperti 

Studi Dampak Lingkungan Kebijakan Rencana, dan Program Kawasan Pusat 

Perkotaan Yogyakarta (dilakukan oleh PPSDAL tahun 2002) dan KLHS terhadap KRP 

Kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (dilakukan oleh BPLHD Jawa Barat Tahun 

2003).247 Pengarusutamaan KLHS di Indonesia mendapatkan momentum saat 

disahkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memandatkan 

dilakukannya revisi RTRW dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. 

Berkenaan dengan itu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No 50. 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang 

menyatakan perlunya pengarusutamaan lingkungan hidup dalam penyusunan 

RTRW di daerah dengan melakukan KLHS.248 Meski demikian, pelaksanaan KLHS 

belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat pemerintah selaku 

penyusun KRP.  

 

Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai 

pelaksanaan KLHS menunjukan bahwa pengaturan mengenai KLHS paling ideal 

                                                           
245 Jiri Dusik dan Jian Xie, Strategic Environmental Assessment in East and Southeast Asia, (The World Bank: Juni 
2009), hlm. 7. 

246 Maria S.W. Sumardjono dan Totok Dwi Diantoro, Naskah Akademis (Draft Final) Rancangan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (Jakarta: Kementerian 
Lingkungan Hidup, 2011), hlm. 5. 

247 Ibid., hlm. 12. 

248 Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Badan Kooordinasi Penataan Ruang Daerah, Pasal 4 ayat (1)   
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diatur dalam bentuk undang-undang.249 Hal ini dimaksudkan agar tidak ada 

hambatan legal formal dalam implementasi KLHS yang akan diwajibkan dalam 

perumusan KRP, dimana bentuk hukum KRP yang membuka kemungkinan diatur 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan. Materi muatan 

mengenai KLHS kemudian dimasukan dalam UU No. 32 Tahun 2009, dan sampai 

saat ini pengaturan teknisnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) 

sebagaimana dimandatkan belum juga dibentuk, meski untuk teknis 

pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Menteri No. 9 tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  

Rumusan mengenai KLHS pada awalnya tidak secara rinci diatur dalam naskah 

perubahan RUU revisi No. 23 tahun 1997 yang dibahas di DPR RI. Dalam rumusan ini 

KLHS belum dikelompokan sebagai bagian dari instrumen pencegahan terjadinya 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Rumusan awal mengelompokan 

KLHS bersama-sama dengan kajian risiko lingkungan yang dijadikan sebagai 

indikator dan perangkat integrasi aspek lingkungan hidup bersama dengan Amdal 

yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.250 Tidak disebutkan 

secara terperinci bagaimana KLHS dilakukan serta bagaiman kedudukannya 

terhadap KRP. 

Lemahnya pengaturan mengenai KLHS dalam RUU yang dibahas ditegaskan 

kembali oleh Bery Nahdian Furqon dari Walhi pada saat RDPU dengan Komisis VII 

DPR RI tanggal 13 Juli 2009.251 Pada pemaparannya, Bery mengungkapkan bahwa 

dalam hal perlindungan lingkungan hidup harus mengutamakan KLHS sebagai 

dasar untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam 

paparannya, Bery juga menambahakan bahwa pencegahan dan pengendalian 

eksploitasi sumber daya alam tidak cukup hanya dengan Amdal, karena Amdal tidak 

melihat bagaimana pertimbangan sebuah kawasan secara keseluruhan. Oleh karena 

itu KLHS menjadi solusi yang patut dipertimbangkan.252 Atas usulan ini Komisi VII 

DPR RI kemudian mengagendakan pembahasan mengenai KLHS hingga kemudian 

materi muatan mengenai KLHS diatur dalam satu bagian dari instrumen 

pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH yang 

secara utuh mengatur mengenai ruang lingkup serta kedudukannya terhadap KRP.  

UU No. 32 Tahun 2009 telah mengatur secara rinci hal-hal pokok terkait dengan 

KLHS yang meliputi: (1) makna dan karakteristiknya (Pasal 1 huruf 10, Pasal 15 Ayat 

                                                           
249 Lutfi Lesilolo et.al., Rencana Organisasi Balai Kliring KLHS, (Jakarta : Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup, 2010), hlm. 15. 

250 RUU PLH, Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan 
Penjelasan.  

251 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 62. 

252 Ibid., hlm. 17-18. 
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(1), Pasal 16); (2) kedudukannya (Pasal 15 Ayat (2)); dan (3) mekanisme 

pelaksanannya (Pasal 15 Ayat (3), Pasal 17, Pasal 18).  

 

Ad. 1. Makna dan Karakteristik KLHS  

 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment 
(SEA) memiliki didefinisikan berbeda-beda di seluruh dunia. Meski demikian, 

berbagai definisi yang ada terdapat irisan yang dapat dilihat persamaannya. Secara 

sederhana dapat disimpulkan bahwa SEA merupakan sebuah proses formal, 

sistematik untuk menganalisa dan menjawab efek-efek lingkungan hidup dari 

kebijakan, perencanaan, dan program dan inisiatif-inisiatif strategis lainnya. Proses 

ini diaplikasikan terutama terhadap inisiatif terkait pembangunan yang diketahui 

atau kemungkinan diketahui akan memiliki efek lingkungan yang signifikan, baik 

yang dilakukan secara individu di sektor-sektor seperti transportasi dan energi, atau 

secara kolektif melalui perubahan spasial atau tata ruang.253 Hal ini yang 

membedakan SEA dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau 

Environmental Impact Assessment (EIA) yang diaplikasikan dalam kegiatan skala 

usaha/kegiatan/proyek. 

Fischer mengindentifikasi SEA atau KLHS sebagai; i) Sebuah proses terstruktur dan 
teliti yang berbasis pada analisis mengenai dampak lingkungan (Environmental 
Impact Assessment-EIA), yang diaplikasikan secara khusus terhadap perencanaan 

dan program, disusun oleh otoritas perencanaan umum dan terkadang badan 

swast; ii) Sebuah proses partisipatif, terbuka dan transparan, dimungkinkan tidak 

berbasis EIA, yang diaplikasikan dengan cara yang lebih fleksibel terhadap 

kebijakan, disusun oleh otoritas perencanaan umum dan terkadang badan swasta; 

dan (iii) Sebuah proses fleksibel yang bukan berbasiskan EIA, yang diaplikasikan 

terhadap proposal legislatif dan kebijakan lainnya, perencanaan, dan program 

dalam pembuatan kebijakan politik/kabinet.254 

Sementara itu UNEP menyatakan bahwa SEA memperluas tujuan dan prinsip-

prinsip EIA ke level yang lebih tinggi dari pengambilan keputusan ketika alternatif-

alternatif utama masih terbuka dan terdapat ruang lingkup yang jauh lebih luas 

dibandingan pada level proyek untuk mengintegrasikan pertimbangan-

pertimbangan lingkungan hidup ke dalam tujuan dan target pembangunan. SEA 

memungkinkan permasalahan kerusakan lingkungan dijawab pada "sumber hulu"-

nya dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan, dibandingkan 

memitigasi "gejala-gejala hilir" atau dampak dari level-level proyek. Lebih jauh, SEA 

dapat menyediakan tanda peringatan dini terkait efek-efek berskala besar dan 

kumulatif, termasuk yang dihasilkan dari berbagai proyek-proyek berskala kecil 

yang secara individual akan jatuh di bawah ambang batas untuk memicu EIA untuk 
                                                           
253 Hussein Abaza, Ron Bisset dan Barry Sadler (UNEP), Environmental Impact Assessment and Strategic 
Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach, (UNEP: 2004), hlm. 86. 

254Fischer, T. B. Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment, (London: Earthscan, 2007). 
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sebuah proyek. Ketika diaplikasikan secara sistematis, proses ini dapat menjadi 

sebuah cara pemberesan lingkungan hidup terhadap isu-isu kunci terkait apa, 

dimana, dan dalam bentuk apa yang baik dan layak bagi lingkungan hidup. 

 

UU No. 32 Tahun 2009 mendefiisikan KLHS sebagai rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.255 

Adapun muatan dari KLHS mencakup: 256 

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 

c. kinerja layanan/jasa ekosistem; 

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Secara garis besar berbagai definsi mengenai KLHS atau SEA memiliki karakteristik 

yang sama, yakni kajian lingkungan untuk aktivitas yang lebih tinggi dari kegiatan 

dalam skala proyek, dalam hal ini kegiatan penyusunan KRP. Definisi KLHS yang 

tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengafirmasi hal tersebut dengan 

memberikan penekanan pada bagaimana KLHS tersebut dilakukan (sisitematik, 

menyeluruh dan partisipatif) serta bagaimana kedudukan KLHS terhadap 

perencanaan pembangunan wilayah dan KRP secara umum.  

 

Ad.2. Kedudukan KLHS  

Dalam rumusan awal, ketentuan KLHS dicantumkan dalam pengaturan mengenai 

kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Atas ketentuan ini Prof. Dr. Hariadi Kartodiahrdjo dari IPB berkeberatan 

karena dianggap tidak menempatan KLHS secara strategis sebagai bagian dari 

pengendalian lingkungan.257 Dengan menegaskan KLHS sebagai bagian dari upaya 

pengendalian lingkungan, KLHS dapat difungsikan secara operasional sebagai hak 

veto lingkungan yang dapat menganulir KRP yang disusun dengan menjadikan 

pertimbangan lingkungan hidup sebagai penentunya. Hal serupa juga disampaikan 

oleh Prof. Dr. Soedarto P. Hadi dari UNDIP yang menyatakan bahwa seharusnya 

KLHS bukan diletakkan pada Pasal 40 ayat (1) tentang kewenangan pengelolaan 

                                                           
255 Pasal 1 Angka 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

256 Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

257 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 11.  
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lingkungan saja, tetapi diletakkan pada Pasal 10 ayat (1) sebagai instrumen 

pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.258 

Lebih lanjut Prof. Soedarto menjelaskan bahwa KLHS di luar negeri adalah sebuah 

kajian pada tahap awal kebijakan, yaitu tahapan awal dari perencanaan. Tahapan ini 

merupakan tahap dimana desain proyek pertama kali disusun. Berkaitan dengan itu, 

Amdal sebagai instrumen pencegahan yang telah lebih dahulu diberlakukan dirasa 

tidak dapat mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan pada 

tahapan perencanaan tersebut. Beliau berpendapat bahwa Amdal tidak dapat 

mempengaruhi disain proyek, sehingga dalam konteks ini Amdal adalah instrumen 

. Oleh karena itu, diperlukan instrumen baru yang menempatkan 

KLHS lebih dahulu daripada Amdal.259 Senada dengan itu terdapat pula masukan 

dari perwakilan masyarakat sipil yang menghendaki agar KLHS menjadi 

pertimbangan atas setiap perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.260 Berkenaan 

dengan itu, AMDAL/UKL-UPL, karena sifat penggunaannya dilakukan pada tahap 

proyek, maka di dalam studinya harus merujuk pada hasil KLHS baik yang telah 

diadopsi dalam penyusunan atau evaluasi KRP maupun belum. Dalam hal ini, 

meskipun belum terdapat hasil KLHS, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan tetap 

wajib menyelenggarakan studi AMDAL/UKL-UPL. 

Pembahasan RUU PLH di DPR mengerucut pada penegasan kedudukan KLHS 

sebagai instrumen pencegahan yang dilakukan untuk aktivitas penyusunan KRP. Hal 

ini selaras dengan latar belakang diadopsinya KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009, 

yaitu pengamanan lingkungan hidup dengan upaya pencegahan di hulu dari proses 

penyusunan KRP. 261  Sebelum suatu proyek disetujui, ada tahapan yang seharusnya 

mengawalinya, yakni penyusunan KLHS. KRP pengendalian kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup yang telah diluncurkan oleh Pemerintah sejak tiga 

dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan 

dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor strategis yang menyebabkan 

terjadinya hal ini adalah karena portofolio KRP pengendalian kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup yang diluncurkan pemerintah (KLH di tingkat pusat 

atau Badan Lingkungan Hidup Daerah di provinsi/kabupaten/kota) cenderung 

(embedded) atau tidak terintegrasi. Dengan kata lain, pertimbangan lingkungan 

hidup tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap 

formulasi kebijakan, rencana, atau pembuatan program-program pembangunan. 

Dalam pokok pikiran UU No. 32 Tahun 2009, bila upaya pencegahan dapat diawali 

mulai dari hulu, 

kegiatan/usaha dapat lebih dijamin. Pertimbangan inilah yang kemudian 

                                                           
258 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 15 Juli 2009, hlm. 11-16 

259 Ibid.  

260 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 20.   

261 Naskah Akademis RPP tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 
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melahirkan dimuatnya ketentuan tentang KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009.262 

Atas pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilakukannya 

KLHS adalah: 

(1) Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari KRP terhadap lingkungan 

hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan; 

dan  

(2) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam KRP sebagai 

bahan untuk untuk penyempurnaan maupun rekomendasi perbaikan. 

Lebih jauh, Naskah Akademis RPP KLHS menyatakan bahwa KLHS dalam UU No. 32 

Tahun 2009 KLHS cenderung bersifat instrumental. Namun demikian, tidak tertutup 

kemungkinan akan adanya KLHS yang bersifat transformatif263 atau substantif.264 

Diharapkan bahwa pada masa yang akan datang KLHS berkontribusi langsung 

memperbaiki mutu proses perumusan KRP.  

 

KLHS merupakan instrumen yang bersifat wajib terhadap KRP tertentu dan KRP 

berdasarkan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 15 ayat (2) 

UU No. 32 Tahun 2009265, maka setidaknya terdapat kriteria KRP yang wajib memiliki 

KLHS, yaitu:  

(1) rancangan/usulan kebijakan RTRW, RPJP dan RPJM; dan  

(2) rancangan/usulan KRP yang potensial berdampak dan/atau risiko lingkungan.266  

                                                           
262Ibid. 

263 Dalam hal KLHS bersifat transformatif, tujuan KLHS adalah: (1) Memperbaiki mutu dan proses 
formulasi kebijakan, rencana dan program; (2) Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat 
menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Lihat Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup, Naskah Kebijakan KLHS , Desember 2007. 

264 Dalam hal KLHS bersifat substantif, tujuan KLHS adalah: (1) Meminimalisasi potensi dampak penting 
negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana, atau program (tingkat 
keberlanjutan lemah); (2) Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat 
keberlanjutan moderat); (3) Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan 
ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi). Lih: Ibid. 

265 Pasal 15 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
membuat KLHS dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Sementara itu Pasal 15 
ayat (2) membatasi konteks wajib menyelenggarakan KLHS; yaitu dalam penyusunan atau evaluasi: (a) 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang 
(RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 
(b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko 
lingkungan hidup. 

266 Lebih lanjut penjelasan dampak dan/atau risiko lingkungan, adalah rancangan/usulan KRP yang 
berpotensi (meliputi): (a) mengibatkan perubahan iklim; (b) menimbulkan kerusakan, kemerosotan, 
dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; (c) menimbulkan peningkatan intensitas dan cakupan 
wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; (d) mengakibatkan 
penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; (e) berpengaruh terhadap peningkatan alih fungsi 
kawasan hutan dan/atau lahan; (f) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin atau terancamnya 
keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat; dan/atau (g) 
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Terhadap KRP tersebut, KLHS diarahkan untuk:267  

(1) Mengkaji pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu 

wilayah; 

(2) Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP; dan 

(3) Merekomendasikan perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang 

mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, kedudukan KLHS dapat dilaksanakan sebagai bagian dari proses 

penyusunan maupun evaluasi usulan rancangan KRP, karena KRP telah 

diterapkan.268 Dalam Naskah Akademis dijelaskan bahwa pendekatan 

penyelenggaraan KLHS tersebut konsisten dengan pendekatan pelaksanaan KLHS 

secara fleksibel, yakni dapat dilakukan pada tahap penyusunan maupun evaluasi 

KRP. Pendekatan ini biasa ditemukan dalam praktek.  

KLHS sendiri diselenggarakan untuk suatu KRP yang masing-masing dalam 

kedudukannya secara mandiri, bukan suatu rangkaian KRP atau ketiganya. 

Meskipun demikian, pelaksanaan KRP dimaksud perlu memperhatikan hasil KLHS 

yang ada serta terkait dengan KRP dan pembangunan wilayah yang bersangkutan. 

Diingatkan pula dalam Pasal 18, bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 

KLHS perlu mengatur tentang tata cara penyelenggaraan maupun keterlibatan 

masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS, baik 

sebagai dasar penyusunan KRP maupun dalam evaluasinya.269  

Satu hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan KLHS, bahwa KLHS merupakan 

KLHS dengan instrument-instrumen lainnya. Strategis dalam KLHS juga dapat 

dipahami bahwa secara konseptual KLHS diarahkan untuk mengkaji akar 

permasalahan yang harus menjadi fokus kajian, yaitu proses penyusunan dan 

pengambilan keputusan/kebijakan publik.270 Pengertian strategis dalam KLHS 

umumnya dapat diasosiasikan dengan hal berikut ini: i) Strategis dalam konteks 

pengambilan keputusan; ii) Keberlanjutan proses pengambilan keputusan, yaitu 

proses penyempurnaan KRP secara terus menerus; dan iii) Fokus pada manfaat hasil 

                                                                                                                                                          
mengakibatkan peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Lihat: Penjelasan Pasal 
15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009. 

267 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009,  
Pasal 15 Ayat (3).  

268 Terhadap KLHS wajib dengan proses penapisan, KLHS dilaksanakan melalui proses kegiatan yang 
meliputi: penapisan, pelingkupan, penulisan, laporan/dokumen KLHS, partisipasi masyarakat, konsultasi, 
pengambilan keputusan, dan pemantauan dan tindak lanjut. Lihat Sumardjono dan Diantoro, Op. Cit., hlm. 
23 

269Ibid. hlm. 20. 

270 M. R. Partidario, ―Strategic Environmental Assessment: Key issues emerging from recent practice‖, 
dalam Environmental Impact Assessment Review. Vol. 16, No. 46, hlm. 32-33. 
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keputusan, merujuk pada beragamnya alternatif pilihan KRP dalam proses 

perencanaan pembangunan yang bersifat strategis.271 

Oleh karena KLHS juga memuat analisis mengenai kapasitas daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, KLHS dapat menjadi determinan untuk menentukan 

apakah suautu perizinan pemanfaatan sumber daya alam masih dapat diberikan 

atau tidak. Di sisi lain, ruang lingkup ini memiliki kesamaan dengan ruang lingkup 

Recana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang diantaranya 

memuat mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta 

rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu 

ada penegasan bagaimana kedudukan RPPLH dan KLHS yang keduanya sama-sama 

mengaji aspek perencanaan dalam penyusunan KRP. Jika RPPLH dilakukan sebagai 

dasar untuk perencanaan secara makro dengan pendekatan wilayah ekoregion, 

maka KLHS dapat dilakukan untuk penyusunan dan evaluasi KRP yang 

menerjemahkan RPPLH tersebut. 

 

Ad. 3. Pelaksanaan KLHS  

Pasal 15 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 telah menunjuk dua kriteria KRP yang harus 

mendasarkan pada KLHS. Kriteria KRP yang pertama tidak menjadi persoalan 

mengingat dinyatakan secara tegas, yaitu RTRW, RPJP, dan RPJM. Namun untuk 

kriteria KRP yang kedua hanya dinyatakan "KRP yang berpotensi menimbulkan 

dampak dan/atau resiko lingkungan hidup." Dampak dan/atau resiko lingkungan 

hidup tersebut kemudian dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf b, 

yaitu:  

a. perubahan iklim;  

b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;  

c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, 

kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;  

d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;  

e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;  

f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan 

penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau  

g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. 

Permasalahnya kemudian, siapa pihak yang memiliki otoritas dalam menafsirkan 

suatu rencana/usulan KRP memiliki dampak atau resiko sebagaimana dijabarkan 

dalam ketentuan di atas? Pada Naskah Akademis RPP KLHS dinyatakan bahwa pada 

tahap awal, pemrakarsa KRP harus menentukan terlebih dahulu tentang 

sejauhmana substansi rancangan/usulan KRP yang ada berpotensi mengakibatkan 

dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup sesuai dengan kriteria tersebut. Jika 

hasil kajiannya mengindikasikan bahwa rancangan/usulan KRP berpotensi 

menimbulkan dampak atau resiko lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
                                                           
271 Ibid.   
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ketentuan diatas, maka pemrakarsa harus menyelenggarakan proses KLHS. Namun 

jika hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada dampak atau resiko 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka pemrakarsa 

(Finding of No Significant Impact
terpisahkan dari rancangan/usulan KRP. Melalui regulasi ini, atau dalam peraturan 

pelaksanaan yang lebih rendah, harus mendefinisikan substansi dari pernyataan 

tersebut harus dapat diakses publik dan harus disampaikan 

kepada otoritas lingkungan hidup (instansi yang berwenang mengkoordinasikan 

penyelengaraan KLHS) untuk mendapatkan verifikasi.272 Persoalan yang berpotensi 

muncul adalah bagaimana jika ternyata di kemudian hari ditemukan bahwa 

ternyata KRP tersebut memiliki dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup 

yang tidak ditemukan di tahap awal? Mekanisme apa yang bisa dilakukan? Untuk 

mengantisipasi hal ini, maka RPP KLHS juga harus mengatur secara jelas tentang:  

(1) Mekanisme keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan, 

termasuk akses informasi yang memadahi bagi publik untuk terlibat dalam 

penyusunan KLHS, bahkan dalam proses penentuan apakah KRP yang 

dimaksud memiliki dampak atau resiko terhadap lingkungan hidup. 

Pengaturan ini tentu akan berimplikasi positif kepada pelibatan dan 

pemberian akses informasi yang memadahi kepada masyarakat mulai 

tahap awal perencanaan KRP.    

(2) Mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak ke tiga (selain pemrakarsa 

atau institusi lingkungan hidup yang berwenang memverifikasi) untuk 

mengusulkan atau melakukan kaji ulang terhadap penentuan apakah 

terdapat dampak atau resiko lingkungan hidup dari rencana/usulan KRP 

yang sudah berjalan dan kemungkinan disusunnya KLHS ditengah proses 

pelaksanaan KRP jika dikemudian hari ditemukan dampak atau resiko 

lingkungan tersebut.  

(3) Implikasi hasil KLHS atas poin (2) di atas terhadap KRP. Misalnya, ternyata 

hasil KLHS yang dilakukan di tengah proses tidak merekomendasikan atau 

tidak memungkinkan untuk diterapkannya usulan/rencana KRP. Terhadap 

kondisi ini bisa diatur berdasarkan Pasal 17 Ayat (2), yaitu: (a) perbaikan 

terhadap KRP dengan mengacu pada rekomendasi yang dihasilkan dari 

KLHS; dan (b) tidak memperbolehkan segala usaha atau kegiatan yang 

dapat melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Terhadap huruf (b) dapat ditafsirkan bahwa KRP tetap bisa berjalan namun 

harus dilakukan pembatasan terhadap usaha atau kegiatan yang dapat 

mengakibatkan terlapauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Dengan kata lain harus ada penyesuaian di tingkat proyek.      

                                                           
272 Ibid., hlm. 8. 
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Setelah memastikan rancangan/usulan KRP wajib didahului dengan penyusunan 

KLHS, pemrakarsa kemudian menyusun KLHS yang aspek kajiannya antara lain 

terdiri dari:273    

(1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 

(2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 

(3) kinerja layanan/jasa ekosistem; 

(4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

(5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 

(6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Keenam aspek kajian di atas terlebih dahulu diidentifikasi relevansinya dengan 

substansi dari rancangan/usulan KRP. Dengan demikian, pengkajian difokuskan 

terhadap aspek yang relevan namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Artinya, keputusan untuk memfokuskan kajian pada beberapa aspek saja dari 

keenam aspek diatas harus memiliki dasar yang rasional pula. Meskipun 

dimungkinkan mengaji beberapa aspek yang relevan dengan pertimbangan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukannya 

pengkajian terhadap aspek lainnya di samping keenam aspek kajian itu jika 

terhadap substansi rancangan/usulan KRP dianggap perlu dilakukan pengkajian 

dimaksud.274 Untuk memastikan hal ini, instansi lingkungan hidup yang berwenang 

sebaiknya diberikan kewenangan untuk merekomendasikan aspek lain yang perlu 

dikaji tersebut. Jadi keterlibatan instansi lingkungan hidup dan para pemangku 

kepentingan juga seyogyanya termasuk dalam scooping atau pelingkupan dari 

materi KLHS. 

Hasil dari KLHS bisa saja ditemukan bahwa daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup ternyata sudah terlampaui. Dalam hal demikian, berdasarkan 

Pasal 17 Ayat (2) maka pemrakarsa wajib memperbaiki KRP sesuai dengan 

rekomendasi KLHS atau tidak membolehkan segala usaha dan/atau kegiatan yang 

telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal inilah 

yang dimaksudkan sebagai "hak veto" lingkungan hidup. Pengaturan ini cukup bisa 

dipahami bahwa maksud perumusnya adalah mengantisipasi terjadinya kondisi 

demikian, mengingat KRP selama ini disusun belum mendasarkan pada KLHS. Pada 

saat KLHS dibuat, sangat mungkin daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup ternyata sudah terlampaui sehingga sudah sewajarnya KRP tersebut - 

                                                           
273 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009,  
Pasal 16. 

274 Lebih jauh dinyatakan bahwa dalam melakukan kajian tersebut, pada dasarnya wajib menerapkan 
metoda ―Detailed Assessment‖. Namun demikian, mengingat kapasitas kelembagaan, keterbatasan SDM, 
atau oleh karena karakteristik KRP yang bersangkutan, maka menjadi memungkinkan untuk diterapkan 
metoda ―Semi-Detailed Assessment‖, atau bahkan ―Quick Appraisal.‖ 
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berdasarkan KLHS- wajib diperbaiki atau bahkan KRP tidak dapat dilakukan lagi 

pada media lingkungan hidup yang bersangkutan. 

Ada dua kondisi yang dapat memunculkan persoalan dalam penafsiran rumusan 

Pasal 17 ayat (2) huruf b tersebut. Pertama, usaha dan/atau kegiatan yang 

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu adalah usaha 

dan/atau kegiatan yang sudah berjalan sebelum UU No. 32 Tahun 2009. Kedua, 
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melampuai daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup tersebut sebelumnya belum terkena ketentuan KLHS 

terhadap KRP-nya. Berdasarkan asas bahwa -

terhadap kasus pertama dan kedua, usaha atau kegiatan dapat terus berjalan 

hingga berakhirnya izin, namun harus disertai dengan penyusunan KLHS sebagai 

bahan evaluasi terhadap KRP yang ada.  

 

 

VI.2. B. Tata Ruang  

Pasal 19  

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, 

setiap perencanaan tata rung wilayah wajib didasarkan pada KLHS  

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  

Penjelasan  

Cukup Jelas 

 

UU No. 32 Tahun 2009 menjadikan tata ruang sebagai salah satu bagian dari 

instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meski 

demikian, agar tidak menimbukan tumpang tindih pengaturan dengan rezim 

perundang-undangan penataan ruang, UUPPLH hanya mengatur mengenai 

keterkaitan antara tata ruang dengan kegiatan KLHS. Sehingga maksud dari 

pencantuman tata ruang sebagai instrumen pencegahan adalah untuk menegaskan 

bahwa kegiatan perencanaan penataan ruang harus didasarkan pada KLHS. 

Rencana tata ruang merupakan penjabaran spasial atas perencanaan 

pembangunan. Oleh karena itu, rencana tata ruang tidak dapat dilepaskan dari 

perencanaan pembangunan serta menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang melalui 

berbagai perizinan yang diberikan.   

Pengintegrasian UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) memang dikehendaki sejak penyusunan 

Naskah Akademis UU No. 32 Tahun 2009. Salah satu pertimbangan mengapa UU No. 

32 Tahun 2009 adalah fakta yuridis tentang lemahnya padu serasi antara UU 
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sebelumnya, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU Penataan Ruang. Berikut ini 

identifikasi masalah terkait dengan UU Penataan Ruang:275  

a. UU Penataan Ruang membagi daerah berdasarkan wilayah administrasi 

pemerintahan bukan berdasarkan wilayah ekosistem. UU No. 23/1997 

mengatur mengenai fungsi-fungsi lingkungan hidup tetapi sulit 

diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pelaksanaan tata ruang. Dalam UU 

Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah 

nasional harus memperhatikan, antara lain daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang). Namun dalam  

UU 23/1997 hanya diatur ketentuan yg mewajibkan pemerintah untuk 

mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional yang menjamin 

terpeliharanya daya dukung dan daya tampung LH (Pasal 10 huruf d 

UUPLH). Ketentuan Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang tersebut perlu 

dikaitkan secara tegas berupa kewajiban penetapan daya dukung dan daya 

tmpung nasional sebagai dasar penetapan rencana tata ruang dan 

kebijakan lainnya.   

b. Lemahnya pengaturan tentang koordinasi antara instansi yang mengelola 

penataan ruang dengan lingkungan mengakibatkan lemahnya internalisasi 

prinsip pengakuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam 

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penataan ruang. Kewenangan 

institusi pengelolaan lingkungan hidup yang belum menjangkau kepada 

proses penetapan kebijakan penataan ruang dan pelaksanaanya 

mengakibatkan lemahnya pula pengawasan penaatan lingkungan dalam 

konteks penataan ruang.  

c. Dalam UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata 

ruang wilayah nasional harus memperhatikan salah satunya adalah daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU 

Penataan Ruang). Artinya, salah satu pelanggaran tata ruang dapat 

diakibatkan oleh pengabaian aspek lingkungan baik pada tahap 

pengambilan kebijakan maupun pelaksanaannya. UU Penataan Ruang 

mengatur secara tersendiri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan 

lemahnya koordinasi yang selama ini ada, keberadaan PPNS Penataan 

Ruang berpotensi berbenturan dengan PPNS Lingkungan Hidup. Untuk itu 

perlu diatur mekanisme koordinasi antar kewenangan kedua PPNS tersebut. 

Idealnya PPNS Penataan Ruang sebaiknya digabung ke PPNS Lingkungan 

Hidup mengingat bahwa pertimbangan lingkungan merupakan kewajiban 

yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan maupun pelaksanaan 

penataan ruang.  

                                                           
275 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 17-18. 
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Secara praktis, integrasi KLHS dalam perencanana tata ruang dilakukan dengan 

hidup telah dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang. Adapun 

kepentingan lingkungan hidup yang dimaksud handaknya mewakili tiga prinsip 

lingkungan hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial ekonomi, 

yakni:276 

1. Prinsip pertimbangan keterkaitan/ketergantungan (interdependency). 

Prinsip ini mengukur sejauh mana : (a) tingkat partisipasi pemangku 

kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan 

perencanaan tata ruang; (b) kesetaraan dalam proses pengambilan 

keputusan antara pemangku kepentingan; (c) kejelasan tentang 

mekanisme, prosedur, dan kewenangan dalam hubungan kerja antar sektor, 

antar lembaga (formal dan non-formal), dan antar wilayah; (d) kejelasan 

digunakannya pendekatan ekosistem dalam perencanaan penataan ruang; 

(e) keterkaitan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terutama 

antar Kabupaten/Kota dalam satu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS).  

2. Prinsip pertimbangan kaidah-kaidah berkelanjutan (sustainability). Prinsip 

ini untuk mengukur sejauhmana faktor-faktor penunjang keberlanjutan, 

antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta faktor 

kemampuan sumber daya alam pulih kembali (atau alih fungsi menjadi 

sumber daya produktif lainnya) menjadi pertimbangan dalam perencanaan 

penataan ruang. Selain faktor daya dukung, prinsip keberlanjutan juga 

menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam alokasi dan 

pemanfaatan ruang melalui pertimbangan implikasi dampaknya terhadap 

ekosistem.  

3. Prinsip pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan 

sumber daya alam. Prinsip ini mencegah aktivitas penataan ruang yang 

berakibat pada marjinalisasi dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam 

akses, pemanfaatan, penguasaan, dan pengendalian terhadap sumber daya 

alam. Pertimbangan ini juga termasuk keadilan dalam akses infrastruktur 

dasar dan informasi atas sumber daya.  

Ketiga prinsip tersebut merupakan indikator yang menunjukan seberapa besar 

kepentingan lingkungan hidup telah terakomodir dalam proses perencanaan 

penataan ruang. KLHS sebagai instrumen pencegahan memastikan agar proses 

perencanaan penataan ruang serta dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan 

memperhatikan ketiga prinsip tersebut.  

 

 

                                                           
276 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Tata Ruang, 
(Kementerian Negara Lingkungan Hidup: Jakarta, 2008), hlm. 21. 
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VI.2. C. Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup  

Pasal 1 angka 13 

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 

Penjelasan 

Cukup jelas. 

 

Pasal 1 angka 15 

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, 

dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk 

dapat melestarikan fungsinya. 

Penjelasan 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu 

lingkungan hidup. 

(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 

a. baku mutu air; 

b. baku mutu air limbah; 

c. baku mutu air laut; 

d. baku mutu udara ambien; 

e. baku mutu emisi; 

f. baku mutu gangguan; dan 

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup 

dengan persyaratan: 

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan 

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur 

pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.  

Penjelasan 

(1) Cukup jelas. 

(2)  
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a. Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar mahluk 

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 

b. Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar 

polutan yang ditenggang untuk memastikan ke media air. 

c. Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar 

mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. 

d. Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar 

zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar 

yang ditenggang keberadannya dalam udara ambien. 

e. Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan 

yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. 

f. Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, 

kebisingan, dan kebauan. 

g. Cukup jelas. 

(3) Cukup jelas. 

(4) Cukup jelas. 

(5) Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem 

dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. 

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: 

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;  

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; 

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 

dan/tau lahan; 

d. kriteria baku kerusakan mangrove; 

e. kriteria baku kerusakan padang lamun; 

f. kriteria baku kerusakan gambut; 

g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau  

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: 

a. kenaikan temperatur; 
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b. kenaikan muka air laut; 

c. badai; dan/atau 

d. kekeringan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan 

Pasal 21 

(1) Cukup jelas. 

(2) Cukup jelas. 

(3)  

a. Yang dimaksud dengan "produk biomassa" adalah bentuk-bentuk pemanfaatan 

sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.  

Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa" 

adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan 

dengan kegiatan produksi biomassa. 

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian 

atau lahan budi daya dan hutan. 

b. Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan terumbu karang" adalah ukuran 

batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. 

c. Yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 

hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu 

usaha dan/atau kegiatan. 

d. Cukup jelas. 

e. Cukup jelas. 

f. Cukup jelas. 

g. Cukup jelas. 

h. Cukup jelas. 

(4) Cukup jelas. 

(5) Cukup jelas. 

 

Baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

merupakan ketentuan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup karena terkait dengan penentuan pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup. Lingkungan hidup dinyatakan tercemar jika baku mutu lingkungan hidup 

telah terlampaui dan dinyatakan telah terjadi kerusakan jika kriteria baku kerusakan 
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lingkungan hidup terlampaui pula.277 Penentuan tentang pencemaran dan 

perusakan tersebut sangat berhubungan dengan upaya pemeliharaan maupun 

penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup.  

 

UU No. 32 Tahun 2009 telah memberikan kriteria yang lebih terukur dalam 

menentukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui baku mutu dan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan 

definisi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana berikut:  

 
Tabel 6 

Perbandingan Definisi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  

 

UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

Pencemaran lingkungan hidup adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi 

sesuai dengan peruntukannya; 

Pencemaran lingkungan hidup adalah 

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. 

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan 

yang menimbulkan perubahan langsung atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau 

hayatinya yang mengakibatkan lingkungan 

hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan; 

Perusakan lingkungan hidup adalah 

tindakan orang yang menimbulkan 

perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup. 

 

Jika dibandingkan kedua rumusan di atas, UU No. 32 Tahun 2009 telah memberikan 

kriteria yang lebih terukur dalam menentukan terjadinya pencemaran dan 

perusakan lingkungan. Frasa  

"

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya"  

dan  

tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan"  

tentu lebih sulit diukur atau dibuktikan daripada frasa  

                                                           
277 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Pasal 1 Angka 14 dan Angka 16. 
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ditetapkan" dan 

lingkungan hidup." 

Standar baku mutu lingkungan pertama kali disebutkan di Naskah Akademis dalam 

konteks kewenangan KLH yang harus diperkuat.278 KLH sebagai lembaga pengelola 

lingkungan hidup perlu diberikan kewenangan melakukan penataan yang 

mencakup definisi pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Kebijakan untuk 

pengendalian lingkungan tersebut dapat berupa penetapan baku mutu ambien dan 

baku fungsi lingkungan untuk dikendalikan melalui instrumen perizinan 

terintegrasi.279 Selain itu, kewenangan lain yang berkaitan dengan baku mutu 

adalah kewenangan pemeliharaan. Kewenangan ini diberikan dalam rangka 

pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya konservasi, reservasi dan perservasi 

sumber daya alam, diantaranya dengan menetapkan rencana pelestarian daya 

tampung lingkungan hidup sebagai pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan 

lingkungan hidup. Penetapan dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, serta pemulihan kualitas media 

lingkungan hidup sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.280 

Baku mutu kemudian disebutkan kembali dibagian penegakan hukum administrasi 

dan pidana. 281 Ditinjau dari keterkaitan penegakan hukum administrasi dan pidana, 

pelanggaran terhadap baku mutu akan menentukan pilihan penegakan hukum 

yang dilakukan, misalnya terhadap pelanggaran baku mutu air atau udara ambient 

dapat langsung dilakukan penegakan hukum pidana karena telah memenuhi unsur 

terjadinya pencemaran. Sedangkan terhadap pelanggaran baku mutu emisi, air 

limbah, dan gangguan dikedepankan terlebih dahulu penegakan hukum 

administrasi sebelum pidana, kecuali jika pelanggaran dilakukan secara berulang-

ulang.282 Jadi, baku mutu juga berfungsi sebagai penentuan gradasi kesalahan yang 

menentukan pula upaya penegakan hukum apa yang dilakukan.  

Dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009, Ir. Tjatur Saptoedy, M.T. menyatakan bahwa UU 

No. 23 Tahun 1997 beserta peraturan turunannya hampir semua tidak bisa 

dilaksanakan, misalnya pengaturan mengenai baku mutu lingkungan hidup. Selain 

tidak bisa dilaksanakan, menurutnya di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tidak terdapat 

sanksi apapun apabila tidak dilaksanakan.283 Namun tidak ada tanggapan dari 

                                                           
278 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 55. Kewenangan penataan mencakup kebijakan 
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.  

279 Ibid., hlm. 56. 

280 Ibid., hlm. 56.  

281 Ibid., hlm. 63 dan 103.  

282 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 
Pasal 100. 

283 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli, hlm. 33. 
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peserta mengenai hal tersebut. Barulah dalam RDPU dengan perwakilan kelompok 

pengusaha/sektor swasta tanggal 14 Juli 2009, Mansur dari Asosiasi Pulps dan 

Kertas Indonesia (APKI) menginginkan agar pengaturan mengenai baku mutu di 

dalam RUU PLH tidak merugikan pihak industri sebagaimana pengaturan yang 

sudah ada pada saat itu. Mansur mencontohkan ketentuan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(PP No. 18 Tahun 1999) dimana pengaturan mengenai jenis-jenis limbah B3 tersebut 

terkadang menyebabkan penyamarataan semua limbah padat. Di dalam industri 

kertas, limbah kertas yang sudah dipisahkan dengan tinta melalui proses inking 

(pemisahan tinta dari kertas) tetap dikategorikan sebagai limbah B3 padahal 

seharusnya setelah proses pemisahan tersebut, yang tetap menjadi B3 adalah tinta 

(ink). Atas hal tersebut, Mansur menyarankan penyempurnaan PP tersebut dengan 

memasukkan prosedur inking untuk menetapkan mana yang B3 dan mana yang 

non-B3.284  

Berbeda dengan dua pendapat sebelumnya yang menyoroti kekurangan dari 

ketentuan baku mutu limbah. Pada RDPU tanggal 15 Juli 2009 dengan perwakilan 

dari institusi perguruan tinggi, Perwakilan Rektor Universitas Padjajaran 

menyinggung perlunya pengaitan antara baku mutu dengan definisi pencemaran 

lingkungan hidup dan menambahkan indikator loss of diversity dan munculnya 

spesies baru yang bisa merubah suatu ekosistem.285 Sedangkan Perwakilan Rektor 

Institut Teknologi Bandung (ITB) mengusulkan agar ditambahkan pengaturan 

tentang baku mutu untuk limbah padat dari kegiatan pertambangan. Berdasarkan 

kasus di sektor pertambangan yang pernah ditemui, baku mutu di sektor 

pertambangan hanyalah untuk cairan atau licing sedangkan untuk limbah padat 

belum ada pengaturannya. Masukan untuk ketentuan baku mutu kemudian 

ditambahkan oleh Yunani Kartawirya, praktisi lingkungan dalam RDPU dengan 

pakar pada tanggal 16 Juli 2009. Yunani menyatakan bahwa baku mutu yang diatur 

dalam Bab Pengendalian RUU PLH belum mencantumkan baku mutu stream atau 

baku mutu badan air untuk sumber daya air. Fungsi dari baku mutu tersebut adalah 

untuk tolak ukur kelestarian lingkugan.286 Selain itu, Yunani juga memberikan 

masukan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ditambahkan dengan 

kritria baku kerusakan tentang sungai. Hal ini mengacu kepada permasalahan 

sumber daya air di tingkat nasional maupun daerah dimana kerusakan dan 

pencemaran sumber daya air, krisis air, banjir selalu terjadi. Dalam kriteria baku 

kerusakan tentang sungai tersebut diatur volume maksimum yang dapat 

ditampung oleh sungai pada musim hujan dan pada musim kemarau sehingga 

dapat menjadi patokan bagi siapapun yang memperbaiki sungai.287  Selanjutnya, 

                                                           
284 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 14 Juli 2009, hlm. 15. 

285 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 15 Juli 2009, hlm. 22. 

286 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 24. 

287 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 25. 
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Raker tanggal 17 Juli 2009  menyepakati gar memperdalam pembahasan tentang 

baku mutu pada Rapat Panja.  

Pada Rapat Panja tanggal 18 Juli 2009, Sonny Keraf selaku Wakil Ketua Komisi VII 

DPR RI mempertanyakan kepada Pemerintah mengapa terdapat perbedaan 

tingkatan aturan pelaksana. Terhadap baku mutu air, air laut, udara ambien, serta 

baku mutu lainnya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

diatur dengan peraturan pemerintah sedangkan baku mutu air limbah, emisi, 

gangguan diatur dengan peraturan menteri. Terkait dengan pertanyaan tersebut, 

KLH menjelaskan bahwa baku mutu ambien yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah karena sifat atau karakteristiknya menyangkut kepentingan publik 

sehingga sudah selayaknya diatur dengan jenis peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Sedangkan untuk baku mutu yang sifat atau karakteristik 

teknologinya cepat berubah diatur dalam peraturan menteri.  

Jika kita tafsirkan secara sistematis, perbedaan level pengaturan baku mutu di atas 

cukup dapat dipahami. Pengaturan baku mutu air, air laut, udara ambien, serta baku 

mutu lainnya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dilakukan dalam peraturan pemerintah karena pelanggaran terhadap baku mutu ini 

memiliki implikasi terhadap penentuan bahwa telah terjadi pencemaran sehingga 

berimplikasi pula kepada penggunaan penegakan hukum pidana tanpa harus 

dilakukan penegakan hukum administrasi terlebih dahulu.  

Pembahasan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan tidak terlalu menonjol. 

Namun secara konsep, fungsi penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

sama dengan baku mutu lingkungan hidup, yaitu untuk memberikan kriteria atau 

parameter yang lebih terukur dalam menentukan apakah telah terjadi perusakan 

serta upaya penegakan hukum apa yang dapat dilakukan.  

 

VI.2. D. Amdal dan UKP/UPL  

Ketentuan Amdal dan UKL/UPl diatur dalam Pasal 22- 35 UU No. 32 Tahun 2009. 

Amdal dan UKL/UPL merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan 

pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam rencana suatu proyek. 

Kelemahan pengaturan dan penerapan Amdal dan UKL/UPL pada UU No. 23 Tahun 

1997 melatarbelakangi gagasan untuk memperkuat kedudukan Amdal dan 

UKL/UPL dalam UU No. 32 Tahun 2009. Setidaknya ada beberapa kelemahan terkait 

dengan pengaturan dan penerapan Amdal serta UKL/UPL sebelumnya yang 

terungkap dalam pembahasan, yaitu:  

(1) Amdal dan UKL/UPL belum terintegrasi dengan sistem perizinan dan 

pengawasan. Meskipun Amdal sebagai prasyarat wajib untuk mendapatkan 

izin usaha atau kegiatan, namun terhadap pelanggaran ini tidak dirumuskan 

sanksinya secara tegas, termasuk implikasinya terhadap perizinan. Pada 

Rapat Kerja tanggal 30 Juni 2009, Abdul Klian (Anggota DPD RI) menyatakan 
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bahwa salah satu penyebab permasalahan lingkungan hidup di Indonesia 

adalah kurang efektifnya pengaturan mengenai instrumen Amdal karena 

kurang diimplementasikan dan lemahnya sistem pengawasan. Bahkan 

terdapat indikasi bahwa Amdal dilaksanakan hanya untuk memenuhi 

peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan untuk membenarkan 

suatu proyek yang jelas-jelas memiliki dampak negatif bagi lingkungan 

hidup.288 Dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009 dengan kalangan NGO, Prayekti 

Murharjanti (ICEL) mengusulkan agar Amdal dan UKL/UPL menjadi prasyarat 

utama untuk mendapatkan izin lingkungan.289 Selanjutnya Prayekti 

mengusulkan adanya pemidanaan atas dasar persetujuan Amdal dan 

pengeluaran izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.290 Kemudian, dalam RDPU tanggal 14 Juli 2009, Sonny Keraf 

selaku ketua rapat menyambut baik usulan pemberian sanksi bagi pejabat 

yang mengeluarkan Amdal yang bermasalah.291 

(2) Lemahnya peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal dan 

UKL/UPL.  Peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal memiliki peran 

cukup penting baik untuk memberikan informasi yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyusunan Amdal maupun sebagai kontrol agar 

penyusunan Amdal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam RDPU tanggal 15 Juli 2009 dengan para ahli, Prof. 

Sudharto P. Hadi selaku perwakilan UNDIP mengapresiasi ide mengenai 

penguatan peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal. Prof. 

Sudharto berpendapat bahwa dalam penyusunan Amdal, pada dasarnya 

sudah dijamin hak-hak masyarakat untuk ikut serta, mulai dari tahapan 

pelingkupan hingga proses studi. Oleh karena itu, sebaiknya ada metode 

atau mekanisme yang bisa merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat dalam penyusunan Amdal tersebut. Adapun masyarakat yang 

terkena dampak sebaiknya diberikan hak untuk bergabung menjadi 

anggota Komisi Penilai Amdal.292 Menurut Prof. Sudharto, upaya penguatan 

masyarakat dalam penyusunan Amdal sudah diatur dalam Kepka Bapedal 

No. 299 Tahun 1996 tentang pedoman teknis aspek sosial amdal dan Kepka 

Bapedal No. 8 Tahun 2000, namun masih belum dapat mencerminkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat.  

Diskusi mengenai peran serta masyarakat dalam penyusunan Amdal banyak 

terjadi pada RDPU tanggal 18 Juli 2009. Rapiuddin Hamarung selaku Ketua 

Rapat meminta kepada KLH untuk menjelaskan bagaimana mekanisme 

                                                           
288Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Kerja tanggal 30 Juni 2009, hlm. 8-9. 

289Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 19. 

290 Ibid, hlm. 22. 

291Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 14 Juli 2009, hlm. 9. 

292Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 18 Juli 2009, hlm. 13-14. 
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masyarakat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Amdal. KLH 

berpendapat jika masyarakat terlibat langsung dalam penyusunan Amdal 

dikhawatirkan akan memperlama proses. Oleh karena itu, diusulkan 

pengaturan agar dalam penyusunan Amdal cukup memperhatikan 

saran/masukan dari masyarakat. Namun usulan ini mendapat tanggapan 

dari Sonny Keraf yang menyatakan bahwa sejak tahun 2002 penyusunan 

Amdal sudah diatur harus melibatkan masyarakat. Bentuk peran serta 

masyarakat adalah bergabung dengan komisi yang menilai kelayakan 

Amdal. Isma Yatun (anggota Komisi VII) memberikan masukan agar tetap 

mempertahankan peran serta masyarakat, namun jika sudah dalam tahap 

teknis tidak perlu melibatkan masyarakat. KLH kemudian mengusulkan 

bahwa penanggungjawab usaha atau kegiatan harus mengumumkan 

rencana kegiatannya untuk mendapatkan saran dan masukan dari 

masyarakat. Saran dan masukan tersebut wajib dipertimbangkan dalam 

bahan kerangka acuan Amdal. Kemudian diusulan pula agar masyarakat 

terkena dampak maupun masyarakat pemerhati juga terlibat dalam proses 

harus ikut menjadi konsultan penyusun. Terhadap usulan di atas, Sonny 

Keraf menyatakan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan 

Amdal tidak hanya masyarakat sekitar kegiatan saja, melainkan juga 

masyarakat lainnya. KLH setuju dengan usulan Sonny Keraf dan 

arakat dalam setiap tahapan 

dalam Tim Perumus. Sayangnya tidak diperoleh dokumen yang memadahi 

untuk menjelaskan mengapa rumusan akhirnya tidak mencantumkan 

kesepakatan awal tersebut yang mencerminkan keterlibatan dalam setiap 

tahapan. Oleh karena itu, mekanisme dan tata cara peran serta masyarakat 

dalam penyusunan Amdal perlu dirinci secara jelas dalam Peraturan 

Pemerintah tentang Amdal yang telah dimandatkan dalam Pasal 33 UU No. 

32 Tahun 2009. Selain itu, perlu pula dicatat bahwa Pasal 30 Ayat (1) UU No. 

32 Tahun 2009 juga telah memperkuat kedudukan masyarakat dan 

organisasi lingkungan hidup untuk berperan serta dalam penyusunan 

Amdal, yaitu sebagai unsur yang wajib ada dalam anggota Komisi Penilai 

Amdal. 

(3) Rendahnya kualitas Amdal. Sebagaimana diungkapkan dalam Naskah 

Akademik, berdasarkan pemantauan  KLH terhadap kualitas dokumen 

Amdal yang dinilai oleh Komisi Amdal Pusat maupun Daerah hingga tahun 

2006 menunjukkan bahwa dari seluruh dokumen yang ada, hanya  2% 

dokumen Amdal dalam kategori baik, 12% dalam kategori sedang, dan 

sisanya 86% dalam kategori jelek dan sangat jelek. Bahkan sebagian besar 

izin usaha dan/atau kegiatan di semua sektor pembangunan diberikan oleh 

pejabat yang berwenang sebelum dokumen Amdal-nya disetujui. Hal ini 
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berarti izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan tentang 

kelayakan lingkungan hidup.  

Terkait dengan Komisi Penilai Amdal, perwakilan UGM dalam RDPU tanggal 

15 Juli 2009 menyampaikan kekhawatiran jika Ketua Komisi Penilai Amdal 

Daerah masih merupakan bawahan dan bertanggungjawab langsung 

kepada Bupati/Walikota sehingga penilaian Amdal tidak akan efektif karena 

umumnya Bupati/Walikota ingin mempercepat investor yang mau masuk.293 

Prof Sudhato menambahkan bahwa dengan adanya otonomi daerah, maka 

orientasi daerah cenderung kepada pertumbuhan ekonomi dan belum 

banyak memiliki visi lingkungan sehingga Amdal akan dengan mudah 

disetujui.294 Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas Amdal diperlukan 

pengaturan yang memperkuat penguatan peran serta, termasuk sebagai 

anggota Komisi Penilai Amdal dan syarat kompetensi bagi penyusun Amdal.  

(4)  Lemahnya pengaturan tentang kriteria usaha atau kegiatan yang wajib 

Amdal dan UKL/UPL. Ketiadaan pengaturan tentang kriteria usaha atau 

kegiatan yang wajib Amdal dan UKL/UPL dianggap menjadi permasalahan 

dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1997 selama ini. Pembahasan 

mengenai kriteria usaha yang memiliki "dampak penting" terjadi pada Rapat 

Panja tanggal 18 Juli 2009. Asfihani mengusulkan dibuatkan kriteria tentang 

dampak penting sebagai dasar untuk usaha atau kegiatan yang wajib 

Amdal. Tjatur Sapto Edy (Anggota Komisi VII) juga mengusulkan hal yang 

sama untuk mendefinisikan dampak penting dan tidak penting. 

Pembahasan mengenai dampak penting kemudian dibahas dalam Tim 

Perumus dan menghasilkan kriteria dampak penting sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 22 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009. Kemudian, bagi 

seluruh usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting diwajibkan 

memiliki UKL/UPL. Sedangkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak 

berdampak penting dan merupakan usaha mikro atau kecil diwajibkan 

membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup  

(5)  Penyusunan Amdal untuk usaha atau kegiatan golongan ekonomi 

lemah.  Seringkali persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha adalah 

kapasitas dalam penyusunan Amdal. Terhadap hal ini, KLH mengusulkan 

agar diatur tentang peluang untuk pemberian bantuan bagi kalangan usaha 

atau kegiatan golongan ekonomi lemah sehingga kewajiban Amdal tidak 

membebani iklim dunia usaha ekonomi lemah. Terkait dengan usulan ini, 

Asfihani (anggota Komisi VII) dalam Rapat Panja tanggal 30 Agustus 2009 

menanyakan tentang anggaran yang harus dipersiapkan oleh pemerintah 

untuk membantu golongan ekonomi lemah tersebut. Rapiuddin Hamarung 
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selaku ketua rapat menanggapi bahwa anggaran untuk hal ini dapat diambil 

dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asfihani kembali bertanya 

mengapa untuk golongan ekonomi lemah harus menggunakan Amdal dan 

mengapa tidak menggunakan UKL/UPL saja.  Terhadap masukan ini KLH 

menerangkan bahwa meskipun kategori usaha golongan ekonomi lemah 

namun sangat dimungkinkan bagi usaha tertentu tetap berdampak penting 

terhadap lingkungan, misalnya karena menggunakan Bahan Berbahaya dan 

Beracun. Kemudian, Simon Patrice Morin mendukung adanya bantuan bagi 

usaha kecil yang memiliki dampak penting agar bisa tetap menyusun 

Amdal. Oleh karena itu gagasan untuk hal ini disepakati dirumuskan oleh 

Tim Perumus.295 Gagasan ini kemudian melahirkan ketentuan agar 

Pemeritah dan pemerintah daerah dapat mengupayakan bantuan bagi 

penyusunan Amdal baik berupa fasilitas, biaya, atau penyusunan Amdal itu 

sendiri sebagimana diatur dalam Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2009.  

Berdasarkan pejelasan historis di atas, terlihat bahwa pengaturan tentang Amdal 

dan UKL/UPL dalam UU No. 32 Tahun 2009 setidaknya diarahkan untuk 

memperkuat kedudukan Amdal dan UKL/UPL dengan beberapa cara berikut ini :  

(1) Mengintegrasikan Amdal dan UKL/UPL dengan sistem pengawasan dan 

penegakan hukum. Pengintegrasian ini terlihat dalam pengaturan berikut ini:  

a. menjadikan Amdal dan UKL/UPL sebagai syarat mendapatkan izin 

lingkungan (Pasal 36) 

b. kewajiban bagi Menteri, gubernur, bupati atau walikota untuk 

menolak permohonan izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal dan 

UKL/UPL (Pasal 37)  

c. adanya ketentuan sanksi pembatalan izin lingkungan baik oleh 

pejabat yang berwenang maupun pengadilan tata usaha negara 

atas pelanggaran dalam pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL (Pasal 37 

Ayat (2) dan Pasal 38). Dalam hal izin lingkungan dibatalkan atau 

dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan (Pasal 40). Dalam 

hal usaha atau kegiatan tetap beroperasi tanpa izin lingkungan, 

maka dapat diancam dengan pidana (Pasal 109). 

d. adanya ancaman sanksi pidana bagi pejabat yang mengeluarkan 

izin lingkungan tanpa dilengkapi Amdal dan UKL/UPL (Pasal 111 

Ayat (1)). Ancaman pidana juga diberikan kepada pejabat yang 

mengeluarkan izin usaha atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan 

izin lingkungan (Pasal 111 Ayat (2)).  

(2) Memperkuat rumusan tentang kriteria dampak penting. UU No. 32 Tahun 

2009 menambahkan kriteria dampak penting dengan mengkombinasikan 
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kriteria dampak penting pada UU sebelumnya yang lebih bersifat kualitatif296 

dengan kriteria yang berdasarkan jenis atau spesifikasi kegiatannya, misalnya: 

(a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) eksploitasi sumber daya 

alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; atau (c) 

pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati. Jadi UU No. 32 

Tahun 2009 memberikan lebih banyak atau luas kriteria tentang dampak 

penting terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) dan 

Pasal 23 Ayat (1). Dari sisi legal drafting, kedua pasal tersebut sebenarnya 

dapat digabungkan. Oleh karena itu, meskipun berbeda pasal, pasal-pasal 

tersebut perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang mengatur tentang kriteria 

dampak penting. Selain itu, penguatan rumusan tentang kriteria usaha atau 

kegiatan yang berdampak penting juga dilakukan dengan memasukkan 

kriteria dampak penting ke dalam batang tubuh UU No. 32 Tahun 2009 yang 

sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasan pasal. 

(3) Memperkuat rumusan tentang peran serta masyarakat.  Jaminan tentang 

peran serta masyarakat dalam penyusuna Amdal terdapat pada rumusan 

Pasal 26 UU 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang: (a) kewajiban pemrakarsa 

untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan Amdal; (b) pemberian 

informasi yang transparan, lengkap dan tepat waktu; (c) kriteria atau unsure 

masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan peran serta; (d) hak untuk 

mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal yang disusun tanpa 

melibatkan masyarakat. Selain Pasal 26, penguatan peran serta masyarakat 

dalam penyusunan Amdal juga dilakukan dengan mengatur bahwa unsur 

wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan 

hidup harus ada dalam keanggotaan komisi penilai Amdal, selain unsur 

lainnya yaitu instansi lingkungan hidup, instansi teknis, dan pakar. 

(4) Meningkatkan kualitas Amdal melalui ketentuan persyaratan kompetensi 

penyusun Amdal. Berdasarkan praktek dan temuan bahwa umumnya 

kualitas Amdal masih rendah, maka dalam pembahasan UU No. 32 Tahun 

2009 diusulkan agar mengatur tentang kewajiban bagi penyusun untuk 

mendapatkan sertifikat kompetensi. Bahkan, Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009 

juga memberikan ancaman pidana terhadap penyusun Amdal yang belum 

memperoleh sertifikat kompetensi.  

 

 
 

                                                           
296 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997, Penjelasan Pasal 
15 menyatakan bahwa untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting digunakan kriteria 
mengenai: (a) besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) 
luas wilayah penyebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya 
komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; dan (f) berbalik 
(reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. 
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VI.2. E. Perizinan  

Pasal 36 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki 

izin lingkungan. 

(2) Izin  lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan 

keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau 

rekomendasi UKL-UPL. 

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan 

yang  dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan  hidup atau rekomendasi UKL-

UPL. 

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

Penjelasan 

(1) Cukup jelas 

(2) Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup. 

(3) Cukup jelas 

(4) Cukup jelas 

 

Pasal 37 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak  

permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal 

atau UKL-UPL. 

(2) Izin  lingkungan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  36  ayat  (4)  dapat dibatalkan 

apabila:  

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, 

kekeliruan,  penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, 

dokumen, dan/atau informasi; 

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan  

komisi  tentang  kelayakan lingkungan  hidup  atau rekomendasi UKL-UPL; atau 

c. kewajiban  yang  ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak 

dilaksanakan  oleh  penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pasal 38 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),  izin  lingkungan dapat  

dibatalkan  melalui  keputusan pengadilan tata usaha negara. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

 

 



 
135 

  

Pasal 39 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 

mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.  

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang 

mudah diketahui oleh masyarakat. 

 

Penjelasan 

(1) Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. 

Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum 

menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain 

dalam proses pengambilan keputusan izin. 

(2) Cukup jelas  

 

Pasal 40  

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau 

kegiatan. 

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. 

Penjelasan 

(1) Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang 

disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.  

(2) Cukup jelas.  

(3) Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, 

perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau 

lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.   

 

Pasal 41  

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan 

Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan 

Cukup jelas. 

 

Perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan yang paling penting dalam 

konteks mendorong sistem penaatan dengan pendekatan command and control. 
Lemahnya sistem perizinan selama ini mengakibatkan lemahnya pendayagunaan 

izin sebagai instrumen pengawasan untuk pencegahan terjadinya pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup. Berikut ini beberapa kelemahan sistem perizinan kita 

yang telah dimuat dala Naskah Akademik, yaitu:297 

                                                           
297 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 33  
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(1) Belum adanya peraturan perundang-undangan umum (general law) yang 

mengatur tentang sistem perizinan yang baku, integratif, dan 

komprehensif; 

(2) Beragamnya jenis izin ditinjau dari isi dan instansi yang mengeluarkannya. 

Tersebarnya kewenangan tentang pemberian izin tersebut menyebabkan 

banyaknya ketentuan tentang perizinan yang terpisah antara yang satu 

dengan yang lainnya; 

(3) Izin masih dipandang sebagai parangkat untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

(4) Lemahnya tata kelola perizinan mengakibatkan banyaknya peluang untuk 

melakukan korupsi bagi oknum pejabat yang terkait dengan izin. 

 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, Naskah Akademik mengusulkan 

pengaturan di bidang perizinan, sebagai berikut:298 

(1) Perizinan terintegrasi. Dalam konteks perizinan lingkungan, perlu secara tegas 

dirumuskan bagaimana hubungan berbagai izin yang berlaku pada suatu 

kegiatan tertentu yang terdiri atas berbagai izin. Apabila terjadi pelanggaran 

terhadap izin tersebut dan salah satu izin tersebut dicabut, maka kegiatan 

yang bersangkutan seharusnya tidak dapat beroperasi. Sistem perizinan 

terintegrasi di bagi menjadi dua, yaitu:  

a) Perizinan Terintegrasi Penuh. Sistem ini mengintegrasikan semua 

izin (Izin Usaha, Izin HO, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin 

Pembuangan Limbah) ke dalam satu Izin Lingkungan. Sedangkan 

izin dumping dan pengelolaan limbah B3 tetap dikeluarkan sebagai 

perizinan tersendiri yang dikendalikan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Namun untuk Izin Lingkungan (pengintegrasian 

berbagai izin) kewenangan akan diberikan kepada siapa? Hal ini 

akan menyangkut kewenangan instansi sektoral lain. Jika diberikan 

kepada Instansi Pengelola Lingkungan, maka diperlukan 

berwenangan memberikan izin tersebut. Kendala lainnya, berbagai 

izin yang sekarang ada telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan lainnya. Namun demikian jika dikehendaki hal ini dapat 

diatur dalam Perubahan UU 23/1997 dengan mengatur bahwa 

seluruh perizinan yang terkait dengan lingkungan tunduk pada UU 

ini.  

b) Perizinan Terintegrasi Terbatas. Mengingat besarnya kendala yang 

dihadapi dalam pembentukan perizinan terintegrasi di atas, maka 

dapat ditawarkan alternatif perizinan terintegrasi terbatas. Sistem ini 

tetap memberlakukan izin usaha dengan izin dumping dan 

pengolahan limbah B3 berada dalam kewenangan Kementerian 
                                                           
298 Ibid., hlm. 33-35. 
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Lingkungan Hidup. Izin lingkungan hanya mengintegrasikan izin 

pembuangan limbah/emisi/bau/getaran, izin lokasi, izin mendirikan 

bangunan. Sedangkan izin HO bisa dicabut karena sudah ada izin 

lingkungan yang dapat menggantikan tujuan izin HO yaitu 

mencegah terjadinya bahaya, kerugian, atau dampak dari suatu 

kegiatan atau usaha.   

(2) Memperkuat instrumen perizinan untuk pengawasan. Agar instrumen izin 

dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan, maka perlu 

dipertimbangan beberapa hal berikut:  

a) Menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga 

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan 

kegiatan, sehingga perizinan yang ada harus benar-benar 

diperlukan bagi kegiatan masyarakat di bidang usaha yang perlu 

dikendalikan. Dengan demikian perizinan yang tidak sesuai atau 

tidak relevan harus dihapuskan; 

b) Mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan yang tidak perlu dan 

mengendalikan pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan, 

dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan. Izin 

usaha didasarkan kepada satu izin yang bersifat pokok yang 

sekaligus merupakan izin bagi kegiatan ushanya. Perizinan di luar 

izin bersifat pokok hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan 

untuk mendukung tujuan-tujuan tertentu yang relevan dengan 

upaya pengendalian. Dengan demikian persyaratan dapat dihindari 

pengulangan persyaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan 

yang bersangkutan; 

c) Menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai informasi yang 

menyangkut perizinan yang telah disederhanakan dan dikendalikan, 

termasuk mengenai persyaratan, tata cara, tempat pengajuan 

permohonan izin, dan hal-hal lain yang relevan. Dengan demikian 

prosedur pengurusan izin, penilaian, pengabulan, atau 

penolakannya dilakukan dengan tata cara yang jelas dan sederhana 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, serta dengan mengurangi, 

meringankan atau menghilangkan sama sekali biaya 

pengurusannya; 

d) Jangka waktu berlakunya izin cukup panjang, sehingga dapat 

memberikan jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha; 

e) Mengawasi secara terus menerus penyederhanaan dan 

pengendalian dalam bidang perizinan. 

(3)  Memberikan mandat untuk menyusun pedoman bagi perizinan dengan 

muatan, antara lain: 

a) tujuan, bahwa izin itu harus jelas dan pasti apa yang menjadi tujuan 

diterbitkannya izin tersebut; 



 
138 

  

b) kewenangan, bawah izin itu dapat dinyatakan sah apabila dilandasi 

oleh  kewenangan yang sah dari pihak yang mengeluarkan, yang 

mengawasi, dan yang menegakkan izin; 

c) substansi, bahwa izin itu seyogianya memuat norma-norma yang 

wajib ditaati oleh pemegang izin, apa yang boleh dan apa yang 

dilarang dilakukan. Secara substansial izin itu memuat berbagai 

persyaratan yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan 

keselamatan umum, lingkungan hidup, dan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat;  

d) prosedur, bahwa untuk mendapatkan izin itu harus memenuhi 

berbagai prosedur, antara lain prosedur administratif, prosedur 

yuridis, prosedur teknis, dan prosesdur manajerial; 

e) penegakan, bahwa setiap izin itu harus dapat dilaksanakan 

(implementatif)  dan dapat ditegakkan (enforceable). Tingkat 

penegakan ini diukur dari sejauhmana pengawasan perzinan itu 

efektif dilakukan dan sejauhmana pula pengenaan sanksi dapat 

diterapakan terhadap setiap pelanggaran.   

Berdasarkan naskah akademik di atas, kita bisa melihat original intent dari penyusun 

UU No. 32 Tahun 2009 terkait dengan sistem perizinan sebagai instrumen 

pencegahan, yaitu:  

(1) Membentuk nomenklatur izin lingkungan yang merupakan hasil integrasi 

berbagai izin-izin di bidang lingkungan hidup. Pengintegrasian ini juga 

menunjukkan keinginan untuk penyederhanaan (simplify) perizinan 

sehingga memudahkan pengawasan sekaligus juga ramah terhadap iklim 

usaha. Selain itu, pengintegrasian tersebut juga dilakukan dengan mengatur 

hubungan dan kedudukan antara izin lingkungan dengan izin usaha atau 

kegiatan. Izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha 

atau kegiatan (Pasal 40 Ayat (1) UU No. 32 Taun 2009). Apabila izin 

lingkungan dicabut, maka izin usaha dibatalkan (Pasal 40 Ayat (2) UU No. 32 

Tahun 2009). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan izin lingkungan 

sangat mempengaruhi izin usaha atau kegiatan. Meskipun dalam hal adanya 

pencabutan izin lingkungan tidak secara otomatis izin usaha "batal" namun 

"dibatalkan" sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2), bukan berarti usaha atau 

kegiatan yang berjalan setelah pencabutan izin lingkungan adalah sah 

secara hukum. Sebaliknya, usaha atau kegiatan tersebut tidak lagi memiliki 

keabsahan dihadapan hukum meskipun izin usaha belum dibatalkan. 

Tindakan pembatalan izin usaha dalam hal ini lebih bersifat administrasi 

saja, mengingat pada saat izin lingkungan hidup dicabut (jika setelah 

pencabutan izin lingkungan, usaha tetap beroperasi), maka tindakan pelaku 

usaha tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai delik pidana karena 

beroperasi tanpa izin lingkungan (Pasal 109).  
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(2) Keterkaitan izin lingkungan dengan Amdal dan UKL/UPL. Amdal dan 

UKL/UPL yang merupakan instrumen untuk menilai kelayakan lingkungan 

hidup dari suatu rencana proyek. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan 

lingkungan itulah kemudian izin lingkungan dapat dikeluarkan untuk 

kemudian digunakan sebagai syarat mendapatkan izin usaha/kegiatan. UU 

No. 32 Tahun 2009 telah meletakkan keterkaitan izin lingkungan dengan 

Amdal dan UKL/UPL secara kuat melalui beberapa pengaturan berikut:  

a) Izin lingkungan hanya bisa dikeluarkan setelah keluarnya surat 

keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian 

Komisi Penilai Amdal atau rekomendasi UKL-UPL. Keterkaitan ini 

dapat ditemukan dalam Pasal 31, Pasal 36  

b) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak 

permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak 

dilengkapi dengan Amdal atau UKL/UPL (Pasal 37 Ayat (1)). 

Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 37 Ayat (1) tersebut diancam 

dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 

32 Tahun 2009.  

c) Izin lingkungan dapat dibatalkan oleh pejabat pemberi izin ataupun 

pengadilan tata usaha apabila: (i) persyaratan yang diajukan 

mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, 

ketidakbenaran atau pemalsuan data atau informasi; (ii) 

penerbiatannya tanpa mendasarkan pada keputusan komisi penilai 

Amdal dan rekomendasi UKL/UPL; (iii) tidak dilaksanakannya 

kewajiban yang telah ditetapkan dalam dokumen Amdal atau 

UKL/UPL pelaku usaha. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 37 dan 

Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2009.     

(3) Keterkaitan izin lingkungan dan penegakan hukum adminsitrasi. Dasar 

utama dari penegakan hukum administrasi adalah izin lingkungan. Hal ini 

bisa dilihat pada Pasal 76 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri, 

gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi adminsitrasi kepada pelaku 

usaha jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 

(4) Keterkaitan izin lingkungan dengan penegakan hukum pidana. Izin 

lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum 

pidana. Banyak rumusan ketentuan pidana yang mendasarkan pada izin 

lingkungan, yaitu Pasal 100-102, Pasal 104, Pasal 109, dan Pasal 111 UU No. 

32 Tahun 2009).  
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VI.2. F. Instrumen ekonomi lingkungan hidup 

Pasal 42  

a. Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan 

hidup.  

b. Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;  

b. pendanaan lingkungan hidup; dan  

c. insentif dan/atau disinsentif. 

Penjelasan  

(1) Cukup jelas. 

(2)   

a. 

up ke dalam 

perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. 

b. 

mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi 

pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, 

hibah, dan lainnya. 

c. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara 

moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan 

pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada 

cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 

d. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter 

dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan 

pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada 

cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 

Pasal 43  

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:  

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang 

mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;  

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan  

d. internalisasi biaya lingkungan hidup. 

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(2) huruf b meliputi:  

a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;  

b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan 

lingkungan hidup; dan  
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c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.  

c. Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c 

antara lain diterapkan dalam bentuk:  

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;  

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;  

c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah 

lingkungan hidup;  

d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;  

e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;  

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;  

g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan  

h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan  

(1)  

a. 

mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan 

fisik maupun dalam nilai moneter. 

b. 

dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.Yang 

dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu. 

c. 

-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, 

masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan 

hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 

d. 

memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam 

perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.  

(2)   

a. 

dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan 

kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.  

b. lah dana yang digunakan 

untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. 

c. 

sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.  
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(3)  

a. 

adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel 

ramah lingkungan hidup. 

b. n oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan 

sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan 

bakar minyak, dan pajak sarang burung walet. Yang dimaksud dengan 

ungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan 

pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. Yang dimaksud 

beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak 

memperbaiki fungsi lingkungan hidup. 

c. 

adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik 

sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Yang 

yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, 

seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang 

akan menjual saham di pasar modal. 

d. 

adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk 

dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan. 

e. 

pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup 

kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 

f. 

memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

g.  

pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan 

hidup.  

h. Cukup jelas.  

(4) Cukup jelas 

 

Instrumen ekonomi diatur dalam Pasal 42-43 UU No. 32 Tahun 2009. Berdasarkan 

Naskah Akademik, pendekatan ekonomi perlu dikembangkan sebagai penunjang 

kebijakan yang bersifat mengatur (regulatory). Pendekatan ini menekankan adanya 
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keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha bila mematuhi persyaratan lingkungan 

sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ekonomi 

diperlukan untuk merangsang pemilik kegiatan agar menaati persyaratan 

lingkungan dengan lebih baik karena:299  

(1) terhindar dari membayar penalty atau hukuman; 

(2) terhindar dari membayar ganti rugi yang mungkin akan timbul kemudian 

hari; dan  

(3) menghemat pengeluaran karena menggunakan praktek efisiensi biaya dan 

praktek yang bersahabat dengan lingkungan.  

Agar instrumen ekonomi dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa syarat, 

yaitu: 

(1) Terdapat penentuan daya tampung media lingkungan, khususnya DAS 

(Daerah Aliran Sungai) dan udara ambient;  

(2) Pembentukan system pendaftaran kredit; 

(3) Pengukuran secara tepat untuk menentukan jumlah awal emisi atau 

limbah dan jumlah penurunan emisi atau limbah yang secara nyata harus 

dicapai; 

(4) Penegakan hukum atas ketentuan persyaratan secara konsisten agar 

industri yang tidak mampu mengurangi jumlah emisi atau limbahnya 

bersedia membeli kredit dari pemilik kredit; 

(5) Instansi yang berwenang harus mampu memantau secara cermat dan rinci 

semua jual beli izin.  

Instrumen ekonomi dalam UU No. 32 Tahun 2009 terdiri dari tiga kelompok, yaitu:  

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, terdiri dari: (a) neraca 

sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) penyusunan produk domestik 

bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan 

sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; (c) mekanisme 

kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan (d) internalisasi 

biaya lingkungan hidup. 

b. Instrumen pendanaan lingkungan hidup, terdiri dari : (a) dana jaminan 

pemulihan lingkungan hidup; (b) dana penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan dana pemulihan lingkungan hidup; dan (c) dana 

amanah/bantuan untuk konservasi.  

c. Insentif dan disinsentif ekonomi, terdiri dari : (a) pengadaan barang dan jasa 

yang ramah lingkungan hidup; (b) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi 

lingkungan hidup; (c) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar 

modal yang ramah lingkungan hidup; (d) pengembangan sistem 

perdagangan izin pembunagna limbah dan/atau emisi; (e) pengembangan 

                                                           
299 US EPA, Principles of Environment Enforcement, (Washington : US  Environmental Enforcement Agency), 
hlm. 2. 
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sitem pembayaran jasa lingkungan hidup; (f) pengembangan asuransi 

lingkungan hidup; (g) pengembangan sistem label ramah lingkungan 

hidup; dan (h) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkugan hidup. 

Sayangnya tidak ditemukan penjelasan yang komprehensif terkait dengan 

instrumen ekonomi di atas. Pada awalnya, instrumen ekonomi yang dikenalkan 

dalam Naskah Akademik sebagai berikut:   

1. Insentif ekonomi. Pemberian insentif ekonomi kepada pemilik kegiatan yang 

taat kepada persyaratan lingkungan harus diupayakan dalam setiap program 

lingkungan. Umumnya, pendekatan ini juga sangat efektif bagi perusahaan 

milik negara yang kelihatannya tidak terjerakan dengan hukuman denda 

karena perusahaan seperti ini dibiayai oleh negara. Insentif ekonomi dapat 

berupa:  

 Pungutan (fee) untuk tindakan pencemaran. Negara dapat memungut 

biaya tertentu dari pelaku pencemaran atau perusakan atas dasar 

karakteristik pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya, misalnya 

jumlah, tingkat dan jenis racun yang dihasilkan atau pencemarannya 

berupa effluen atau emisi dan ambien. Berbeda dengan denda, pungutan 

ini harus dikeluarkan seketika. Pungutan ini menghasilkan pendapatan 

bagi pemerintah yang bisa digunakan untuk penegakan hukum. Pungutan 

ini harus dikenakan dengan jumlah yang cukup tinggi untuk menimbulkan 

faktor penjera bagi pencemar potensial. Jika tidak, instrumen ini akan 

menjadi suatu izin untuk mencemari (lisence to pollute). Instrumen ini 

didasarkan pada besarnya jumlah limbah/emisi yang dihasilkan oleh suatu 

usaha. Semakin besar limbah yang dihasilkan maka semakin besar 

pungutan yang akan dikeluarkan oleh penanggungjawab usaha atau 

kegiatan atau sebaliknya. Untuk menerapkan instrumen ini, maka 

pemerintah harus menetapkan besarnya pungutan per satuan 

limbah/emisi, misalnya untuk 1 gram CO2 dikenakan punguatan Rp. 

50.000,-   

 Insentif Pajak. Instrumen ini menghendaki adanya pemberian insentif pajak 

bagi setiap kegiatan yang sudah melakukan perbaikan lingkungan dengan 

memasang alat pencegahan pencemaran atau dengan merubah proses 

produksinya untuk mencegah terjadinya pencemaran.  

 Pajak pencemaran. Instrumen ini digunakan terhadap setiap kegiatan yang 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Pajak lingkungan harus diukur 

berdasarkan jumlah dan tingkat polutan dari emisi atau efluen yang 

dikeluarkan dari suatu kegiatan.  

 Subsidi untuk penanggung jawab usaha yang taat. Instrumen ini 

menghendaki adanya subsidi yang diberikan kepada kegiatan yang 

mematuhi persyaratan lingkungan untuk meringankan biaya yang 

dikeluarannya dalam rangka menaati persyaratan lingkungan.  
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 Bonus untuk penanggung jawab usaha dan operator. Instrumen ini 

menghendaki adanya pemberian bonus berupa uang karena 

penanggungjawab kegiatan telah melakukan penaatan yang lebih baik 

daripada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau izin 

lingkungan.  

 Promosi. Secara khusus instrumen ini dapat diberlakukan kepada 

perusahaan milik negara. Manajer senior suatu perusahaan dapat 

dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi karena telah mampu membawa  

perusahaannya untuk menaati peraturan perundang-undangan dan izin 

lingkungan.  

 

2. Ekolabel. Instrumen ini diberlakukan terhadap produk-produk yang proses 

pembuatannya ramah lingkungan (environmentally friendly product). Bila 

produk tidak diberi ekolabel diharapkan produk ini tidak dibeli oleh 

konsumen. Dengan demikian instrumen ini masyaratkan adanya kesadaran 

lingkungan yang tinggi dari masyarakat.  

 

3. Produksi Bersih (Cleaner Production). 300 Produksi bersih merupakan upaya 

preventif secara terus menerus pada proses produksi dengan prinsip 

peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan bahan baku, energi, dan 

sumber daya lainnya. Inti dari produksi bersih adalah mencegah, mengurangi 

dan atau menghilangkan terbentuknya limbah pada sumbernya serta pada 

seluruh daur hidup produk. Pencapaiannya dilakukan dengan menerapkan 

kebijakan pencegahan, penguasaan teknologi hingga perubahan mendasar 

dalam sikap/perilaku dan budaya kerja suatu manajemen usaha.  

Prinsip-prinsip pokok produksi bersih dituangkan dalam bentuk Re-think, 
Reuse, Reduction, Recovery, and Recycle (5 R). Rethink diartikan sebagai 

konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan 

beroperasi. Implikasi yang diharapkan adalah perubahan dalam produksi dan 

konsumsi baik pada proses maupun produk yang dihasilkan. Reuse atau 

penggunaan kembali berarti menerapkan teknologi yang memungkinkan 

suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa mengalami perlakuan 

fisika/kimia/biologi. Reduction yaitu  limbah pada sumbernya. Sementara 

Recovery berarti penerapan suatu teknologi untuk memisahkan bahan/energi 

                                                           
300 Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu, 
diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan produk sehingga mengurangi terjadinya resiko 
kepada manusia dan lingkungan (UNEP, 1990). Dalam rangka mempromosikan dan memfasilitasi 
penerapan produksi bersih, maka Kementerian Negara Lingkungan hidup menginisiasi pembentukan 
Pusat Produksi Bersih Nasional yang berfungsi antara lain: a) Menjadi pusat informasi penerapan PB 
sehingga terjadi transfer of clean technology, b) Menjadi akses bagi para pihak yang berkepentingan 
dalam melakukan kajian dan penerapan teknis PB, c) Memberikan jasa layanan teknis melalui pelatihan 
atau Training of Trainers (ToT), asistensi teknis dan informasi data base teknologi bersih, d) 
Mengembangkan kajian teknis untuk penerapan produksi bersih 
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dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan kedalam proses produksi 

dengan atau tanpa perlakuan fisika/kimia/biologi. 

Penerapan produksi bersih ini membawa keuntungan bagi pengusaha 

berupa: a) penggunaan sumber daya alam yang lebih efekti dan efisien, b) 

mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar, c) mencegah 

berpindahnya pencemar dari suatu media ke media lainnya, d) mengurangi 

terjadinya resiko dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan e) 

mendorong pengembangan teknologi pengurangan limbah pada sumbernya 

atau teknologi bersih dan produk ramah lingkungan, f) mengurangi biaya 

penaatan hukum, g) terhindar dari biaya pembersihan lingkungan (clean up), 
h) produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional, i) pendekatan 

pengaturan yang bersifat fleksibel dan sukarela. Adapun beberapa pilihan 

teknik dalam pelaksanaan PB, adalah: daur ulang; pengurangan pada sumber; 

dan modifikasi produk. 

4.  Izin yang dapat diperjualbelikan (tradable permits). Melalui instrumen ini, 

industri atau usaha yang kinerja lingkungannya telah lebih baik dari 

persyaratan lingkungan yang harus dicapainya, dapat membeli izin 

pencemaran dari industri lain. Dengan demikian industri yang taat dapat 

menaikkan produksinya301 sehingga dia memperoleh keuntungan ekonomis 

yang lebih besar karena kepatuhannya. Untuk dapat menerapkan instrumen 

ini, pemerintah harus menetapkan jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk 

melakukan jual-beli dan mengalokasikan izin. Setelah itu, pemerintah 

melaksanakan jual beli izin tersebut pada mekanisme pasar.302 

Untuk menerapkan instrumen ini, terlebih dulu ditetapkan harga persatuan 

dari emisi atau limbah yang dihasilkan sebagaimana dalam penerapan 

pollution fees. Kemudian pemerintah mengukur daya tampung satu media 

lingkungan yang dapat ditenggat, misalnya daya tampung Sungai A. Setelah 

ditetapkan daya tampung sungai tersebut, maka ditetapkan jumlah limbah 

yang dapat ditoleransi berupa izin.  

Berdasarkan daya tampung yang telah ditetapkan, setiap sumber pencemar 

hanya diperbolehkan membuang limbahnya dalam jumlah tertentu, misalnya 

100 liter per hari. Kemudian perusahaan tersebut dikenai pungutan 100 x 

harga persatuan limbah yang dibuangnya. Jika suatu perusahaan dapat 

memperkecil jatah limbahnya, misalnya 50 liter per hari, maka perusahaan 

tersebut dapat menjual sisa dari jatah pembuangan limbah tersebut kepada 

perusahaan lain atau dibeli pemerintah untuk dijual kepada perusahaan 

lainnya.  

                                                           
301 David Hunter, James Salzman dan Durwood Zaelke, International Environmental Law and Policy (New York 
: Foundation Press, 1998), hlm. 111. 

302 Ibid. hal 112 
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5. Performance bond. Instrumen hukum lingkungan yang menghendaki 

adanya semacam uang jaminan yang harus diserahkan oleh pemilik kegiatan 

kepada pemerintah.303 Uang tersebut akan dikembalikan bila kinerja 

perusahaan untuk mengelola lingkungan dinilai baik atau memenuhi 

persyaratan lingkungan. Instrumen seperti ini telah diterapkan di sektor 

kehutanan berupa dana reboisasi dan dana di sektor pertambangan berupa 

dana reklamasi. Penggunaan instrumen seperti ini mensyaratkan adanya 

mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang baik.  

Untuk menerapkan instrument ini, maka setiap perusahaan wajib 

menyetorkan uang tertentu kepada Negara sebagai jaminan. Uang tersebut 

akan dikembalikan jika perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban yang 

ditentukan, misalnya setiap perusahaan yang tidak mampu mengolah 

limbahnya, wajib menyerahkan limbah ke tempat pengolahan limbah. 

Pemerintah akan mengembalikan uang jaminan tersebut jika perusahaan 

sudah membuktikan bahwa dirinya telah menyerahkan limbahnya ke 

pengelolaan limbah.  

6. Perbankan Hijau (Green Bank).  Pada dekade 90-an, Bank Dunia atas desakan 

Ornop mulai memperkenalkan persyaratan lingkungan dalam memberikan 

pinjaman kepada negara peminjam dalam rangka mewujudkan program 

Greening the Bank. Untuk keperluan itu, Bank Dunia menyiapkan program 

Environmental Leading and Technical Assistance untuk membantu negara 

peminjam membelanjakan uang pinjaman dalam suatu cara yang tidak 

merusak lingkungan.304  

 Di Indonesia instrumen ini telah dikembangkan melalui penandatanganan 

kesepakatan bersama tentang peningkatan peran serta sektor perbankan 

dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup antara Bank 

Indonesia dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 8 

September 2004.305 Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mengatur bahwa penilaian terhadap 

prospek usaha sebagai unsur kualitas kredit, meliputi penilaian terhadap 

upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. 

Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut amanat dalam penjelasan Pasal 8 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 berkaitan dengan 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Disebutkan 
                                                           
303 Hariadi Kartodihardjo, Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi, (Bogor : Pustaka Latin, 1999), 
hlm. 21. 

304 David Hunter, James Salzman dan Durwood Zaelke, International Environmental Law and Policy, hlm. 1462-
1468. 

305 Siaran Pers Bersama Bank Indonesia Dan Kementerian Lingkungan Hidup, Aspek Lingkungan Dalam 
Pengelolaan Kredit Perbankan, Jakarta, 6 April 2005 
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bahwa selain harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat, bank juga harus memperhatikan hasil 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi perusahaan yang 

berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap 

menjaga kelestarian lingkungan.  

7. Pasar Modal Hijau (Green Capital Market). Pada umumnya pengusaha yang 

akan mengembangkan usahanya membutuhkan modal yang besar. Salah satu 

alternatif untuk mendapatkan suntikan dana, perusahaan tersebut harus go 
public. Agar dana yang diperoleh dari masyarakat melalui pasar modal, 

pemerintah dapat mendorong pasar modal untuk menyaring industri yang 

masuk ke pasar modal dengan persyaratan tambahan yaitu industri tersebut 

memiliki program penyelamatan lingkungan atau industri yang diizinkan 

masuk ke pasar modal hanya industri yang ramah lingkungan (environmental 
friendly industry). 

8. Sistem Manajemen Lingkungan. Sistem Managemen Lingkungan (SML)306 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan dan 

menjembatani kepentingan dunia usaha dan lingkungan, serta 

pengembangan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan secara 

proaktif. Salah satu bentuk  SML yang saat ini telah banyak dikenal dan 

diterapkan adalah ISO 14001. SML ISO 14001 adalah bagian dari keseluruhan 

sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, 

pelaksanaan, prosedur, dan sumber daya untuk mengembangkan, 

mengimplementasikan, mencapai, mengevaluasi dan memelihara kebijakan 

lingkungan.   

 Adapun tujuan SML ISO 14001 adalah: (a) Pengelolaan Lingkungan yang 

terstruktur dan sistematis, (b) Pengendalian aspek lingkungan penting, (c) 

Penaatan terhadap peraturan, (d) Peningkatan kinerja lingkungan, dan (e) 

Pemenuhan persyaratan lingkungan pihak-pihak berkepentingan. Penerapan 

SML ini bersifat proaktif, sukarela (namun bagi organisasi yang melakukan 

sertifikat harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh ISO) dan 

dapat dilakukan proses sertifikasi dan non-sertifikasi. 

                                                           
306 Untuk memfasilitasi penerapan standar serta untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaannya, 
saat ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BSN telah mengadopsi beberapa 
Standar Internasional ISO 14000 menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain: a) Sistem 
Manajemen Lingkungan Spesifikasi dengan Panduan Penggunaan (SNI 19-14001-1997); b) Sistem 
Manajemen Lingkungan - Pedoman Umum Prinsip Sistem dan Terknik Pendukung (SNI 19-14004-1997); 
c) Pedoman Audit Lingkungan  - Prinsip Umum (SNI 19-1410-1997); d) Pedoman Untuk Pengauditan 
Lingkungan – Prosedur Audit – Pengauditan Sistem Manajemen Lingkungan (SNI-14011-1997), dan e) 
Pedoman Audit untuk Lingkungan – Kriteria Kualifikasi untuk Auditor Lingkungan (SNI 19-14012 – 
1997).  

 



 
149 

  

 SML memiliki beberapa manfaat antara lain: a) Perbaikan kinerja lingkungan 

dari kegiatan produk dan jasa serta penurunan beban lingkungan, b) 

Peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing serta penurunan risiko dari 

kegiatan produk/ jasa, dan c) Perbaikan kompetensi personil pelaksana, 

hubungan kerja internal dan eksternal. 

 Disamping itu, SML ini juga dapat diarahkan untuk mengembangkan 

penilaian kinerja penaatan lingkungan pemerintah daerah, misalnya dengan 

mengembangkan program-program Adipura, Bangunpraja, Proper-Prokasih, 

langit biru, atau pemberian penghargaan-penghargaan seperti halnya 

kalpataru, duta lingkungan, perintis lingkungan, dsb.  

Pembahasan tentang isntrumen ekonomi muncul dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009 

dengan kalangan LSM maupun Rapat Panja tanggal 18 Juli, 5 Agustus, dan 25 

Agustus 2009. Pada rapat-rapat tersebut tidak ada perdebatan yang menyangkut 

substansi. Hanya saja pada RDPU tanggal 13 Juli 2009 para kalangan LSM 

mengingatkan bahwa instrumen ekonomi ini akan sangat terkait dengan kejelasan 

regulasi dan penegakan hukum. Sepanjang regulasinya jelas dan penegakan 

hukum-nya mampu memberikan efek jera, maka instrumen ekonomi akan menjadi 

opsi yang menarik bagi para pelaku usaha.  

 

VI.2. G. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup 

Pasal 44 

Setiap penyusunan peraturan perundang-undnagan pada tingkat nasional dan daerah wajib 

memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Konsep tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup ini 

awalnya tidak dikenal dalam Naskah Akademik. Pembahasan mengenai legislasi 

hijau pertama kali disampaikan oleh Elvian dari Greenomics pada RDPU tanggal 13 

Juli 2009, yang menyebutkan bahwa dalam RUU PLH pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, DPR dan DPRD hanya diminta untuk memperhatikan kelestarian lingkungan 

dalam penyusunan peraturan perundang-undnagan tanpa mensyaratkan adanya 

peraturan pelaksana untuk mengimplementasikan hal ini.307 Hal senada juga 

disampaikan oleh asosiasi pengusaha pada RDPU tanggal 14 Juli 2009, perwakilan 

dari APKASI meminta agar ketentuan mengenai legislasi hijau juga didukung 

                                                           
307 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 13. 
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dengan peraturan pelaksana atau aturan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan 

di daerah.308 

Prof Hariadi Kartodihardjo selaku ahli yang diundang dalam RDPU tanggal 16 Juli 

2009 menjelaskan bahwa legislasi  hijau merupakan pencerminan atau 

operasionalisasi dari KLHS. Oleh karena itu sangat penting agar KLHS dimasukan 

dalam unsur pencegahan, sedangkan  legislasi  hijau dimasukkan sebagai 

penjelasan.309 Kemudian, pada Rapat Kerja tanggal 18 Juli 2009, Rapiuddin 

Hamarung (Ketua Rapat) dan Sonny Keraf (anggota Komisi VII) meminta kepada 

pemerintah untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan legislasi hijau. Apakah 

legislasi hijau hanya sebatas memperhatikan fungsi lingkungan atau ada yang lebih 

luas dari hal ini.310  

Istilah regislasi hijau kemudian diganti dengan peraturan perundang-undangan 

yang berbasis lingkungan hidup pada Rapat Panja tanggal 24 Agustus 2009. 

Adapun rancangan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan berbasis 

lingkungan adalah:  

(1) Setiap  peraturan  perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah harus 
berbasis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan 
untuk mempertahankan meningkatkan daya dukung ekosistem dan 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang 
berbasis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. 

Sonny Keraf menyetujui rancangan peraturan tersebut dan menyarankan sebaiknya 

peraturan perundang-undangan mengintegrasikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Hal ini dikarenakan prinsip pembangunan berkelanjutan harus 

menjadi dasar dari penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk bagi 

setiap sektor.311 Pembahasan selanjutnya dalam rapat ini adalah mengenai 

na 312  

Melihat hasil rumusan terakhir, pasal ini memiliki tantangan operasional yang cukup 

besar mengingat tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Beberapa 

tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan adalah:  

                                                           
308 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 14 Juli 2009, hlm. 6. 

309 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 13. 

310 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 18 Juli 2009, hlm. 116-117. 

311 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 24 Agustus 2009,  
hlm. 66-67. 

312 Ibid., hlm. 67-70. 
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a. Parameter yang jelas untuk menilai apakah suatu peraturan sudah 

memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009.  

b. Siapa pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan 

bertentangan dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan 

prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. 

Terkait dengan parameter, ketentuan di atas telah memberikan parameter yang 

cukup luas, mulai dari prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

hingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Oleh karena 

itu, ketentuan ini memberikan keleluasaan yang luas untuk menafsirkannya. 

Sedangkan pihak yang berwenang dalam hal ini bisa ditafsirkan adalah pemerintah 

atau pemegang kekuasaan regulasi itu sendiri, misalnya jika Pemerintah maka yang 

terkait dengan fungsi itu, antara lain: kementerian lingkungan hidup, kementerian 

sektoral, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, 

pengadilan juga dapat menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menguji suatu 

permohonan uji materiil atas suatu peraturan perundang-undangan yang diaggap 

tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009.  

 

VI.2. H. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup  

Pasal 45 

(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai 

untuk membiayai: 

a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.  

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup 

yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 

Penjelasan 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, 

kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
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Pasal 46 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi 

lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada 

saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. 

Penjelasan 

 Cukup jelas.  

 

Pada Naskah Akademik tidak ditemukan penjelasan tentang rumusan ini. Pada 

RDPU tanggal 13 Juli 2009, Greenomics menyampaikan masukan bahwa ketentuan 

mengenai anggaran berbasis lingkungan seharusnya diperkuat dengan 

memandatkan adanya peraturan pelaksana. Tanpa peraturan pelaksana maka 

ketentuan tersebut dianggap sama dengan cek kosong.313 Kemudian pada RDPU 

tanggal 16 Juli 2009, terdapat penjelasan dari Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo bahwa 

anggaran berbasis lingkungan dan legislasi hijau merupakan pencerminan atau 

operasionalisasi dari KLHS. Atas masukan dari Greenomics, anggota Rapat Panja 

tanggal 17 Juli 2009 menyepakati bahwa masukan tersebut dibahas didalam rapat 

Panja selanjutnya. Pada Rapat Panja tanggal 18 Juli 2009, Ir. Hendarso 

Hadiparmono, MBA menyoroti mengenai belum adanya definisi, mekanisme, dan 

siapa yang berwenang atas anggaran nantinya. Pada Rapat Panja tanggal 5 Agustus 

2009, Pemerintah diminta untuk menyempurnakan bunyi ketentuan mengenai 

anggaran berbasis lingkungan dan kemudian di bawa ke dalam Timus.  

Kemudian dalam Rapat Panja dengan KLH tanggal 24 Agustus 2009, terdapat lima 

ayat yang diusulkan sebagai berikut: (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

di tingkat nasional dan daerah wajib mengalokasikan anggaran yang berbasis 

perlindungan fungsi lingkungan hidup secara efektif dan efisien; (2) Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun 

anggaran pembangunan wajib memperhatikan aspek perlindungan daya dukung 

ekosistem guna mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; (3) 

Pemerintah wajib menyediakan anggaran dari APBN untuk merealisasikan 

kewajiban pemerintah yang dinyatakan dalam undang-undang ini; (4) Pemerintah 

wajib memberikan insentif bagi daerah yang mendukung keberadaan kawasan 

konservasi diwilayahnya dan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik; (5) 

Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dari pajak dan retribusi 

pungutan tas pencemaran lingkungan (dan seterusnya). Dr. A. Sonny Keraf 

menginterpretasikan Ayat (4) di atas sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus 

diberikan bagi daerah yang telah melakukan konservasi lingkungan. Sedangkan 

bagi daerah yang lingkungannya terdegradasi, maka DAK-nya harus dikurangi. 

Selain itu, Dr. A. Sonny Keraf menambahkan perlunya merumuskan mengenai pajak 

                                                           
313 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 13. 
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dan retribusi lingkungan untuk digunakan sebagai dana pemulihan lingkungan. 

Namun menurut Rapiuddin Hamarung selaku Ketua Rapat, pengaturan mengenai 

DAK sudah diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu, setiap alokasi DAK harus 

mengikuti kriteria yang sudah diatur dalam UU tersebut. Dalam Rapat Panja dengan 

Sesmen KLH tanggal 30 Agustus 2009 diputuskan bahwa pasal mengenai anggaran 

berbasis lingkungan akan disempurnakan kembali. Kemudian, tidak ditemukan 

risalah pembahasan lagi mengenai hal ini.  

Dilihat dari pembahasan di atas, rumusan tentang anggaran berbasis lingkungan 

hidup diarahkan kepada dua tujuan, yaitu:  

(1) Memastikan agar ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam UU No. 

32 Tahun 2009 mendapat dukungan pendanaan yang memadahi dalam 

pelaksanannya;  

(2) Menginternalisasikan eksternalitas biaya lingkungan hidup ke dalam 

anggaran, misalnya melalui alokasi dana pemulihan lingkungan hidup; dan  

(3) Menjadikan anggaran sebagai mekanisme insentif dan disinsentif yaitu 

melalui dana alokasi khusus bagi daerah yang memiliki kinerja lingkungan 

yang baik.  

 

VI.2. I. Analisis Resiko Lingkungan  Hidup 

Pasal 47  

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting 

terhadap  lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau 

kesehatan dan  keselamatan manusia  wajib  melakukan  analisis risiko lingkungan 

hidup.  

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pengkajian risiko; 

b. pengelolaan risiko; dan/atau 

c. komunikasi risiko.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan 

(1) 

digunakan  untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan 

pembersihan (clean up) limbah B3. 

(2)  

a. 

identifikasi  bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran 

kemungkinan  munculnya dampak  yang tidak diinginkan, baik terhadap 

keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. 

b. 

risiko  yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, 

pemilihan  tindakan  untuk  pengelolaan,  dan pengimplementasian tindakan 

yang dipilih. 
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c. 

pertukaran  informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi 

yang berkenaan dengan risiko. 

(3) Cukup jelas 

 

Istilah yang digunakan Analis Resiko Lingkungan Hidup dalam Naskah Akademik 

Environmental Risk 
Assessment  E

kompleks dan didorong oleh kenyataan bahwa kebanyakan aktifitas manusia saat 

ini tidak sama sekali tanpa resiko (zero risk). 

Secara umum, ERA dapat diartikan sebagai penilaian terhadap resiko yang mungkin 

dihadapi oleh lingkungan hidup baik langsung maupun tidak langsung akibat dari 

suatu usaha atau kegiatan. Resiko dalam ERA dapat ditemukan baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif melalui prosedur tertentu, misalnya melalui observasi dan 

pengawasan terhadap suatu aktifitas, maka ditemukan kemungkinan adanya 

dampak negatif di masa yang akan datang.      

ERA sesungguhnya diperlukan sebagai bahan pembuatan suatu keputusan atau 

kebijakan karena dengan perkiraan resiko yang akan timbul maka dimungkinkan 

untuk mengambil tindakan yang dapat meniadakan atau meminimalisai resiko 

tersebut. Selain itu, dikarenakan tersedianya prosedur yang jelas dan terukur, maka 

ERA juga mendorong pembuatan keputusan yang transparan, seimbang dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu ERA sangat diperlukan dalam penerapan 

prinsip pencegahan dini (precautionary princple).  Keputusan atau kebijakan dalam 

rangka pencegahan dini harus diterapkan berdasarkan penilaian yang objektif dan 

ERA memungkinkan untuk menyediakan data yang objektif berkaitan dengan 

kemungkinan resiko. Data tersebut digunakan untuk menganalisis kerugian dan 

keuntungan dari sebuah aktifitas.   

Keputusan yang berlandaskan pada ERA tidak selalu berarti tidak diperbolehkannya 

suatu aktifitas apabila ditemukan adanya suatu resiko atau sebaliknya, namun setiap 

kasus dipertimbangkan secara hati-hati karena pada suatu kondisi tertentu suatu 

resiko dianggap sangat serius sehingga keberadaannya tidak dapat ditolerir tetapi 

pada kondisi yang berbeda resiko tersebut dapat diterima karena ada keuntungan 

lain yang lebih penting.314 

Dalam naskah akademis, konsep ERA bahkan dimandatkan lebih luas sampai 

dengan menjadi dasar pemberian izin. Fungsi persetujuan ERA merupakan syarat 

pengajuan permohonan izin usaha. Oleh karena itu, ada kewajiban pejabat pemberi 

                                                           
314Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 46. 
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izin untuk melampirkan persetujuan ERA sebagai dasar untuk memproses 

permohonan izin usaha.315 

Pembahasan mengenai analisis resiko lingkungan baru terlihat dalam Rapat Panja 

tanggal 18 Juli 2009. Rapiuddin Hamarung selaku Ketua Rapat menyatakan bahwa 

ada tambahan ketentuan terkait dengan instrumen pencegahan, yaitu analisis 

resiko lingkungan. Rapiuddin bertanya kepada KLH mengapa analisis resiko 

lingkungan tidak digabung dengan Amdal. KLH menerangkan bahwa Amdal 

digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu kegiatan terhadap lingkungan, 

maka resiko lingkungan melihat kepada resiko yang ditimbulkan. Sonny Keraf 

(anggota Komisi VII) kemudian menanggapi bahwa hal tersebut seharusnya masuk 

ke dalam Amdal. Namun KLH menjelaskan bahwa tidak semua analisis resiko 

lingkungan dibahas dalam Amdal. KLH kemudian memberikan contoh mengenai 

kegiatan pertambangan, dimana untuk sampai tailing dampak dapat ditentukan, 

tetapi akibat dari tailing, misalnya di laut, harus dilalui dengan kajian resiko. Hal 

tersebut untuk mengukur bagaimana resiko terhadap biota di laut misalnya, itu 

kajian khusus di luar Amdal.316 Rapiuddin Hamarung kemudian menerima pernyatan 

dari KLH dan meminta masukan dari anggota Komisi VII lainnya terkait dengan 

usulan analisis resiko lingkungan. Isma Yatun (anggota Komisi VII) meminta kepada 

pemerintah untuk menjelaskan kembali mengenai konsep analisis resiko 

lingkungan. Namun Sonny Keraf menjelaskan bahwa KLH telah menjelaskan 

mengenai konsep analisis resiko, sehingga sebaiknya KLH hanya memastikan saja 

apakah usulan ketentuan mengenai analisis resiko sudah tepat atau masih perlu 

perbaikan.317 

Ketentuan mengenai analisis resiko lingkungan dibahas kembali pada Rapat Panja 

tanggal 5 Agustus 2009. Rapiuddin Hamarung selaku Ketua Rapat meminta kepada 

KLH untuk membuat penjelasan terkait dengan ketentuan mengenai analisis resiko 

lingkungan.318 Dalam Rapat Panja tanggal 24 Agustus 2009, Wahyudin Munawir 

(anggota Komisi VII) meminta kepada KLH untuk memasukan analisis resiko 

lingkungan kepada Amdal sehingga resiko lingkungan merupakan hal yang dikaji 

juga dalam Amdal. Namun Sonny Keraf merasa penjelasan KLH sebelumnya sudah 

tepat. Rapiuddin Hamarung selaku Ketua Rapat kemudian meminta KLH untuk 

menjelaskannya kembali. KLH kemudian menanggapi dengan mengusulkan 

penambahan penjelasan analisis resiko, yaitu :  

kegiatan  yang dimaksud mencakup antara lain penerapan teknologi, 

pemanfaatan produk, proses praktek atau tata cara budidaya, ages atau 

agencia (kimia, biologis, bahan radioaktif, bahan dan limbah berbahaya, dan 

aktifitas industri). Contoh, produk rekayasa genetika, pelepasan ke lingkungan 

                                                           
315 Ibid., hlm. 99-100. 

316 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 18 Juli 2009, hlm. 66-67. 

317 Ibid., hlm. 117-118. 

318 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 4 Agustus 2009, hlm. 37. 
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dan pemanfaatan, introduksi spesies asing, pembuangan limbah berbahaya 

ke lingkungan. Lalu Pengkajian resiko meliputi seluruh proses, mulai dari 

identifikasi bahaya, penafsiran besaranya konsekuensi atau akibat, dan 

penafsiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik 

terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan. Lalu 

penjelasan mengenal pengelolaan resiko mencakup evaluasi resiko atau 

seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan identifikasi pilihan pengelolaan 

resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan dan bagaimana menyelesaikan 

tindakan yang dipilih. 319 

Usulan dari KLH ini diterima oleh anggota komisi VII dan meminta kepada KLH 

untuk mengefektifkan penggunaan kalimat agar tidak teralu panjang. 

 

VI.2.J. Audit Lingkungan Hidup  

Pasal 48 

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 

audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pasal 49  

(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:  

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; 

dan/atau 

b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan 

terhadap  peraturan perundang-undangan.  

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan 

hidup. 

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 

dilakukan secara berkala. 

Penjelasan 

(1)  

a. 

adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan  

darurat  menimbulkan  dampak  yang  besar dan  luas  terhadap  kesehatan  

manusia  dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, 

serta pembangkit  listrik tenaga nuklir.  

Dokumen audit lingkungan hidup memuat:  

                                                           
319 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 24 Agustus 2009, hlm. 85-
86. 
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a. informasi  yang  meliputi  tujuan  dan  proses pelaksanaan audit;  

b. temuan audit; 

c. kesimpulan audit; dan  

b. data dan informasi pendukung. 

(2) Cukup jelas 

(3) Cukup jelas 

 

Pasal 50 

(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau 

menugasi  pihak  ketiga  yang  independen untuk melaksanakan audit lingkungan 

hidup atas  beban  biaya  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan yang 

bersangkutan. 

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pasal 51 

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 

dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. 

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat 

kompetensi  auditor  lingkungan hidup. 

(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi kemampuan:  

a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup; 

b. melakukan audit lingkungan hidup yang  meliputi  tahapan  perencanaan, 

pelaksanaan,  pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan 

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit 

lingkungan hidup. 

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai 

dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Naskah Akademik versi Pemerintah maupun DPR RI menyebutkan bahwa salah satu 

penyebab lemahnya penerapan sanksi adminisrasi adalah kurangnya pemerintah 

memberikan sanksi audit lingkungan.320 Selain itu disebutkan juga audit lingkungan 

                                                           
320 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 9-10. 
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wajib (mandatory audit) harus terintegrasi dengan penegakan hukum lingkungan 

administrasi.321 Naskah Akademik juga menjelaskan bahwa audit lingkungan hidup 

wajib merupakan salah satu bentuk penerapan sanksi administrasi. Hal ini 

dikarenakan audit lingkungan hidup dimaksudkan untuk menilai bagaimana 

penaatan lingkungan suatu usaha/kegiatan. Untuk itu audit lingkungan dapat 

bersifat voluntary. Namun pemerintah dapat pula menjatuhkan sanksi administrasi 

berupa audit lingkungan (bersifat wajib) kepada pelaku usaha/kegiatan. Pemerintah 

juga dapat memerintahkan pihak ke tiga untuk melakukan audit lingkungan 

terhadap usaha/kegiatan atas biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha. Jenis 

sanksi ini diterapkan terhadap pelaku usaha yang mengindikasikan ketidakpatuhan 

secara berulang terhadap izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup atau bermaksud untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha/kegiatan.322 

Namun naskah akademis versi pemerintah tidak membahas secara spesifik 

mengenai audit lingkungan, tetapi masih menghubungkannya dengan penerapan 

sanksi administrasi. Padahal tidak semua audit lingkungan itu bersifat wajib dan 

tidak semua audit lingkungan merupaka penerapan dari bentuk sanksi administrasi. 

Elvian dari Greenomics menyampaikan pendapat dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009 

menyatakan bahwa RUU PLH seharusnya pemerintah memberikan kewajiban 

kepada perusahaan yang tidak taat untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib 

secara berkala, sehingga akan terlihat kewenangan dari Menteri Lingkungan Hidup. 

Elvian menambahkan jika ketentuan mengenai audit lingkungan masih seperti 

dalam RUU PLH, maka ketentuan ini akan terlihat sangat lemah.323 Kemudian, pada 

RDPU tanggal 15 Juli 2009, perwakilan UGM menyampaikan pola empat langkah 

dalam sistem manajemen lingkungan di Indonesia yang dapat dilakukan, yaitu : 

plan, do, check, action. (1) Plan, adalah Amdal atau UKL-UPL; (2) Do, adalah 

pelaksanaan terhadap pengelolaan pemantauan seperti hasil dari Amdal ataukah 

UKL-UPL; (3) Check, melaksanakan audit lingkungan untuk menentukan action; dan 

(4) Action, penting untuk melihat apakah hasil studi kelayakan lingkungan telah 

diterapkan dengan sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, nanti hasil audit lingkungan 

yang akan dijadikan plan baru. Perwakilan UGM menjelaskan apabila sistem  

manajemen lingkungan ini diterapkan, otomatis audit lingkungan itu sudah 

menjadi bagian dari sistem manajemen lingkungan tersebut. Perwakilan UGM 

kemudian menyampaikan bahwa audit lingkungan dapat dilakukan secara sukarela 

oleh pelaku usaha. Namun dia menyebutkan bahwa audit lingkunga hidup wajib 

tidak akan dapat berjalan karena rambu-rambunya tidak ada yang mengikat supaya 

pemrakarsa itu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu dia meminta agar hal ini 

                                                           
321 Ibid., hlm. 35. 

322 Ibid., hlm. 64-65. 

323Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 13. 
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diatur dalam peraturan yang lebih teknis.324 Dalam rapat yang sama, perwakilan IPB 

mengusulkan agar audit lingkungan dimasukkan ke dalam pemantauan.325 

Rapiuddin Hamarung selaku ketua rapat dalam Rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, 

meminta tanggapan kepada peserta rapat mengenai ketentuan Menteri 

mendorong penanggungjawab usaha melakukan audit dan ketentuan mengenai 

Menteri memerintahkan penanggungjawab usaha melakukan audit. KLH kemudian 

menjelaskan dalam hal  Menteri mendorong, maka sifatnya adalah sukarela 

(voluntary). Sedangkan jika penanggungjawab usaha menunjukan ketidakpatuhan, 

maka Menteri dapat mewajibkan dilakukannya audit lingkungan.  

Sonny Keraf (anggota Komisi VII) kemudian menambahkan bahwa memang tidak 

mungkin semua audit lingkungan hidup bersifat wajib. Oleh karena itu perlu ada 

audit lingkungan hidup yang bersifat voluntary. Namun ketika sudah ada 

pelanggaran atau permasalahan lingkungan, maka pemerintah dapat mewajibkan 

dilakukannya audit. Asfihani (anggota Komisi VII) kemudian menambahkan bahwa 

sebaiknya pengusaha jangan diwajibkan untuk melakukan audit, tetapi lebih baik 

dibiarkan secara sukarela. Wahyudin Munawir (anggota Komisi VII) menambahkan 

bahwa sebaiknya audit lingkungan dilakukan ketika ada masalah saja, namun 

Fachruddin Djaya (anggota Komisi VII) berpendapat bahwa sebaiknya audit 

lingungan jangan dilakukan ketika sudah ada masalah, tetapi tetap diwajibkan oleh 

pemerintah. Sonny Keraf kemudian menambahkan bahwa audit lingkungan hidup 

wajib dilakukan terhadap penaggungjawab usaha yang ditemukan memiliki 

permaasalahan. Tjatur Sapto Edy (anggota Komisi VII) menambahkan bahwa Audit 

lingkungan berbeda dengan izin lingkungan dan Amdal. Audit lingkungan 

merupakan evaluasi terhadap usaha yang sedang berjalan tentang ketaatan-

ketaatan usaha terhadap peraturan-peraturan lingkungan, terhadap standar-

standar, baku mutu dan sebagainya. Tjatur Sapto Edy kemudian mengusulkan agar 

audit lingkungan diwjibkan bagi usaha yang memiliki resiko tinggi terhadap 

lingkungan. Usulan dari Tjatur Sapto Edy kemudian diminta oleh Ketua Rapat untuk 

menjadi bahan KLH menyusun ketentuan mengenai audit lingkungan.326 

Audit lingkungan dibahas kembali dalam Rapat Panja tanggal 23-30 Agustus 2009, 

anggota rapat sepakat untuk membuat ketentuan bagi pelaku usaha yang belum 

memiliki Amdal untuk wajib menyelesaikan audit lingkungan dalam waktu dua 

tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.327 Pembahasan  mengenai audit 

lingkungan dalam rapat berikutnya lebih banyak kepada perumusan ketentuan 

pasal.  

 

                                                           
324 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 15 Juli 2009, hlm. 18-19. 

325 Ibid., hlm. 29. 

326Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 29 Juli 2009, hlm. 13-28. 

327Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 30 Agustus 2009, hlm. 147. 
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UU No. 32 Tahun 2009 mengatur lebih komprehensif terkait dengan Audit 

Lingkungan, yaitu:  

(1) Audit lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu sukarela (voluntary) dan 

wajib (mandatory). Audit lingkungan sukarela dilakaukan secara mandiri 

oleh pelaku usaha bagi yang berminat untuk mengevaluasi usaha atau 

kegiatannya. Sedangkan audit lingkungan wajib dikenakan kepada (a) usaha 

atau kegiatan yang beresiko tinggi secara periodic; dan (b) kepada 

penanggungjawan usaha atau kegitan yang menunjukkan ketidaktaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengaturan tentang kompetensi bagi auditor lingkungan. Pada UU No. 32 

Tahun 2009 diatur ketentuan bahwa auditor lingkungan harus tersertifikasi 

sesuai dengan standar yang berlaku.  

Ketentuan lebih lanjut dari audit lingkungan diatur dalam PermenLH No. 3 Tahun 

2013 tentang Audit Lingkungan.  

 

VI.3. Penanggulangan  

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. 

Penjelasan  

Cukup jelas  

 

Salah satu bagian penting dalam Bab Pengendalian adalah penanggulangan. 

Bagian ini mengatur tentang ketentuan penanggulangan terhadap pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup jika upaya pencegahan telah dilakukan 

namun masih terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jika bagian ini 

difarsirkan secara sistematis dengan bagian pencegahan dan penanggulangan, 

maka setiap orang meskipun telah melakukan upaya pencegahan, tetap wajib 

melakukan upaya-upaya penanggulangan dan pemulihan apabila usaha atau 

kegiatannya tetap masih menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan 

hidup. Upaya pencegahan yang sudah dilakukan tersebut tidak meniadakan 

kewajibannya untuk melakukan penanggulangan maupun pemulihan. Hal ini 
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tercermin dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 

setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. Persoalannya mungkin akan menjadi pertanyaan apabila menjelaskan kapan 

seseorang dinyatakan telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan sehingga wajib melakukan penanggulangan, siapa yang menyatakan 

terlebih dahulu apakah terjadi pencemaran atau perusakan yang dimaksud. Terkait 

hal ini, sebetulnya ada dua tujuan dari UU No. 32 Tahun 2009, yaitu : (a) bahwa 

setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan harus mempersiapkan upaya-

upaya penanggulangan sejak dini sebelum memang benar-benar terjadi 

pencemaran atau perusakan, misalnya dengan mempersiapkan sistem 

penanggulangan yang terdiri dari pemberian informasi peringatan dini (early 
warning system), teknologi pengisoalasian atau penghentian sumber pencemar, 

hingga sistem pemulihan sebagaimana nanti dijelaskan dalam bagian pemulihan; 

(b) bahwa setiap orang harus memastikan melakukan tindakan berupa upaya-upaya 

penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup pada saat terjadi 

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.  

Jika kita kaji lebih dalam dari Naskah Akademik, terlihat bahwa ada gradasi atau 

leveling siapa yang paling bertanggungjawab dalam melakukan penanggulangan 

pencemaran atau perusakan. Pada rumusan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 

dinyatakan bahwa yang memiliki kewajiban adalah setiap orang. Frasa ini memang 

akan menjangkau banyak pihak namun tetap perlu didefinisikan siapa yang paling 

bertanggungjawab. Awalnya, Naskah Akademik menyatakan bahwa yang wajib 

melakukan penanggulangan adalah penanggungjawab usaha atau kegiatan; serta 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.328 

Berdasarkan Naskah Akademik tersebut, ada dua tingkatan pihak yang paling 

bertanggungjawab, yaitu:  

(1) Penanggungjawab usaha atau kegiatan. Sebagai pihak yang melakukan 

kegiatan, maka penanggungjawab usaha atau kegiatan adalah pihak 

pertama yang paling bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan jika terjadi pencemaran atau perusakan 

lingkungan. Hal ini sesuai dengan konsepsi pertanggungjawaban, siapa 

yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab. Pertanggungjawaban 

disini tanpa perlu putusan pengadilan ataupun penilaian tentang tingkat 

kesalahan pelaku usaha atau kegiatan di muka pengadilan, misalnya 

apakah kelalaian atau kesengajaan.  

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai pihak yang 

bertanggungjawab dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan 

pihak yang mendapatkan kewenangan hukum dalam UU No. 32 Tahun 

                                                           
328 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 36. 
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2009 sekaligus pengemban amanah tertinggi konstitusi untuk menjamin 

pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian 

dari HAM, sudah sewajarnya Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki 

pertanggungjawaban untuk melakukan tindakan-tindakan 

penanggulangan. Meskipun demikian, mengingat kontrol utama dari 

usaha atau kegiatan terletak pada penanggungjawab usaha atau 

kegiatan, maka fungsi-fungsi penanggulangan ini dapat dimandatkan ke 

penanggungjawab usaha melalui peraturan teknis sebelum dilakukan 

sendiri oleh pemerintah, misalnya pemberian peringatan dini (early 
warning) yang akan lebih efektif jika dilakukan oleh penanggungjawab 

usaha karena akan lebih cepat menjangkau masyarakat potensial terkena 

dampak daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun pemerintah 

wajib memastikan agar sistem pringatan dini tersebut ada dan dapat 

berfungsi dengan baik di tingkat penanggungjawab usaha atau kegiatan 

melalui mekanisme regulasi maupun pengawasan reguler. Oleh karena 

itu, pengaturan ini juga tidak berarti membebaskan tanggungjawab 

pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan maupun 

pemulihan tanpa terlebih dahulu ditetapkan oleh putusan pengadilan. 

Upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan dapat dilakukan 

secara otomatis oleh pemerintah sebelum putusan pengadilan dan 

setelah itu pemerintah dapat menggunakan mekanisme penegakan 

hukum mislanya, perintah administrasi atau gugatan ganti rugi dengan 

menggunakan hak gugat (standing) pemerintah untuk menghukum 

pelaku pencemaran atau perusakan, termasuk untuk mengganti kerugian 

yang diderita pemerintah dalam rangka penanggulangan maupun 

pemulihan yang sudah dilakukannya. 

Pada saat pembahasan, para ahli dalam RDPU tanggal 16 Juli 2009 memberikan 

masukan agar kewajiban untuk melakukan pemberian informasi tidak hanya 

ditujukan kepada pemerintah saja tetapi juga bagi pelaku usaha. Hal ini lumrah 

ditemui dalam praktek pengelolaan lingkungan hidup di luar negeri.329 Terhadap 

usulan tersebut, pada Raker dengan KLH, Menteri Dalam Negeri serta Menteri 

Hukum dan HAM pada tanggal 17 Juli 2009 disepakati untuk dibahas dalam Rapat 

Panja.  

Pada Rapat Panja dengan Sesmen KLH tanggal 18 Juli 2009, Dr. A. Sonny Keraf 

menyampaikan tiga masukan, yaitu: (a) pemberian informasi harus dikaitkan 

dengan konsep free, prior, informed and consent dimana izin dari masyarakat 

merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin pemerintah atas kegiatan tertentu, 

(b) perlunya diatur sanksi pidana atas pelanggaran pemberian informasi, dan (c) 

perlunya diberikan penjabaran lebih lanjut mengenai "peringatan" apakah termasuk 

peringatan dini atau lainnya. Atas usulan tersebut, anggota rapat menyetujui 

perlunya dibuat suatu penjelasan dan KLH ditugaskan untuk membenahi masukan-
                                                           
329 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 16. 
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masukan tersebut. Dr. A. Sonny Keraf juga mengusulkan untuk dibuatkan rumusan 

tentang definisi "penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan" dan 

mekanisme mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan perintah 

penghentian tersebut. Kemudian pada Rapat Panja dengan Sesmen KLH tanggal 24 

Agustus 2009, disepakati bahwa penanggulangan diatur dalam Pasal 46 dengan 

bunyi sebagai berikut: "(1) Setiap pengelolan yang melanjutkan pencemaran atau 

kerusakan lingkungna hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (2) Penanggulangan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan pemberian informasi dan peringatan pencemaran atau kerusakan, 

pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan, penghentian sumber pencemaran 

dan/atau kerusakan, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetatahuan; (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah". Atas 

bunyi pasal tersebut, Ir. Hendarso Hadiparmono mempertanyakan pihak yang akan 

diberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). KLH menjawab bahwa 

pemberian informasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang kemudian 

disepakati untuk dicantumkan dalam ayat (2).  

Rumusan akhir Pasal 53 UU No. 32 Tahun 2009 tidak mencantumkan definisi atau 

kriteria tentang masyarakat sebagaimana dijelaskan pada pembahasan diatas. 

Namun jika kita kaji dari latar belakang perumusan ketentuan ini, masyarakat harus 

didefinisikan sebagai masyarakat terdampak atau potensial terdampak karena 

tujuan dari penanggulangan adalah untuk menghentikan atau meminimlaisir 

dampak pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. 

 

VI.4. Pemulihan  

Pasal 54  

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

wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.  

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 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. 
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(1) Cukup jelas.  

(2)  

a. Cukup jelas. 

b. h upaya pemulihan pencemaran 

lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. 

c. 

mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya 

pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki 

ekosistem. 

d. 

lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.  

e. Cukup jelas.  

  

(3) Cukup jelas. 

 

Pasal 55  

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib 

menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.  

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat 

menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup 

dengan menggunakan dana penjaminan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

Penjelasan 

Cukup jelas.  

Pasal 56  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan 

Cukup jelas. 
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Ketentuan tentang pemulihan pada Pasal 54-56 UU No. 32 Tahun 2009 tidak dapat 

dilepaskan dari ketentuan-ketentuan pada bagian pencegahan maupun 

penanggulangan sebagaimana telah diulas di atas. Aspek yang diatur dalam 

ketentuan pemulihan ini terdiri dari: (a) siapa yang bertanggungjawab melakukan 

pemulihan; (b) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pemulihan; (c) pendanaan.  

Rumusan tentang siapa yang bertanggungjawab dalam pemulihan tidak berbeda 

dengan ketentuan penanggulangan. Jadi, pemulihan ini harus dilihat sebagi 

rangkaian lanjutan dari tindakan penanggulangan. Penanggungjawab usaha atau 

kegiatan dan Pemerintah maupun pemerintah daerah adalah pihak yang paling 

bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan sesuai dengan gradasi 

tanggungjawab sebagaimana dijelaskan di bagian penanggulangan. Semburan 

lumpur sidoarjo adalah salah satu contoh kasus yang relevan untuk kita gunakan 

dalam menganalisa ketentuan ini. Tanpa harus melalui pembuktian di pengadilan 

terlebih dahulu tentang tingkat kesalahan, seharusnya penanggungjawab usaha 

atau kegiatan dan pemerintah menjadi pihak yang melakukan upaya-upaya 

pemulihan terlebih dahulu untuk menjaga agar dampak dari pencemaran atau 

perusakan tidak semakin meluas. Terhadap pemerintah, UU No. 32 Tahun 2009 juga 

telah memberikan mekanisme untuk mengembalikan biaya yang telah 

dikeluarkannya, misalnya melalui penegakan hukum administrasi dan perdata 

melalui gugatan pemerintah dengan tuntutan permintaan pembayaran ganti 

kerugian (termasuk biaya riil yang telah dikeluarkan) atas pencemaran atau 

perusakan yang terjadi.  

UU No. 32 Tahun 2009 juga mengatur pendanaan untuk pemulihan. Umumnya 

pemerintah tidak memiliki pendanaan yang siap untuk dikeluarkan setiap saat pada 

saat terjadi pencemaran atau perusakan, mengingat kejadian tersebut dapat terjadi 

secara tiba-tiba yang akan sangat lama jika harus direspon melalui sistem 

pendanaan berdarkan ketentuan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. 

Oleh karena itu, pada bagian ini juga diatur tentang ketentuan dana jaminan 

pemulihan yang dapat dipergunakan pada saat dibutuhkan untuk pemulihan. Dana 

jaminan ini kemudian disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, 

guberur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Belajar dari 

pengelolaan dana-dana serupa lainnya, misalnya dana reboisasi, dana jaminan 

reklamasi, dan sebagainya, maka perlu adanya aturan yang ketat terkait mekanisme 

transparansi dan akuntabilitasnya sehingga pelaksanaan penadanaan ini sesuai 

dengan tujuannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dana 

penjaminan pemulihan tersebut perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah 

sebagaimana mandat Pasal 55 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009. Pengaturan tersebut 

setidaknya menyangkut konsep pendanaan dan mekanisme akuntabiltasnya. 

Terkait dengan konsep pendanaan, sebetulnya ada dua konsep pendanaan, yaitu: 

(a) pendanaan yang sifat dan tujuannya sebagai jaminan (guarantee) atau dana 

yang sifat dan tujuannya untuk didedikasikan kepada lingkungan (environmental 
dedicated funds). Jika tujuan dan sifatnya jaminan, maka dana tersebut hanya 
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sebagai penjamin agar pelaku usaha atau kegiatan melakukan tindakan pemulihan 

sendiri dan setelah itu dana yang sudah dijaminkan tersebut dikembalikan oleh 

pemerintah setelah usaha atau kegiatan berakhir. Namun jika pelaku tidak 

melakukan tindakan pemulihan, maka dana tersebut dapat dikeluarkan kepada 

pihak ke tiga yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pemulihan. Pelaku tidak 

memiliki kewajiban untuk membayar lagi biaya yang telah dikeluarkan pihak ketiga 

tersebut, kecuali jika dana yang telah dikeluarkan untuk tindakan pemulihan 

ternyata melebihi dana yang sudah dijaminkan atau dibayarkan. Jika sifatnya adalah 

dana dedikasi, maka dana tersebut dikumpulkan dari para penanggungjawab usaha 

ataupun publik lainnya tanpa harus dikembalikan (terlepas pelaku sudah melakukan 

upaya pemulihan atau tidak). Dana yang dihimpun tersebut kemudian digunakan 

atau dikeluarkan untuk upaya pemulihan. Kemudian, dana yang telah dikeluarkan 

tersebut dapat dimintakan melalui mekanisme ganti kerugian kepada pelaku 

pencemaran atau perusakan, misalnya dilakukan penegakan hukum administrasi 

atau perdata dengan memanfaatkan hak gugat pemerintah. Jika dilihat pada 

Naskah Akademik, tujuan dari pendanaan ini sifatnya adalah sebagai penjamin agar 

pelaku usaha melakukan tindakan pemulihan dengan frasa "Untuk menjamin 

pemenuhan tanggungjawab hukum dan kewajiban, Pemerintah dapat menetapkan 

bentuk dan tata cara penjaminan guna dipenuhinya kewajiban tersebut."330  

Pasal 54 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang bentuk-bentuk tindakan 

pemulihan yang mencakup : (a) penghentian sumber pencemaran dan 

pembersihan; (b) remediasi; (c) rehabilitasi; (d) restorasi; (e) cara lainnya sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara definisi, tindakan 

remediasi, rehabilitasi, maupun restorasi memiliki makna yang sama yaitu tindakan 

pemulihan seperti sediakala. Oleh karena itu, dalam ketentuan pelaksana perlu 

diatur tentang definisi dan tata cara dari tindakan-tindakan ini sehingga tujuan dari 

pemulihan dampak dan kualitas lingkungan hidup seperti sediakala tersebut dapat 

tercapai dengan baik. Yang perlu dicatat dan digarisbawahi dalam tindakan 

pemulihan ini adalah masukan dari kalangan LSM yang disampaikan pada RDPU 

tanggal 13 Juli 2009 bahwa tindakan pemulihan tersebut sebaiknya tidak hanya 

terbatas untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup saja, melainkan juga 

mencakup kerugian hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat yang muncul akibat 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.331 

 

                                                           
330Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Naskah 
Akademis, hlm. 36.  

331 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 13 Juli 2009, hlm. 18. 
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KELEMBAGAAN  

LINGKUNGAN HIDUP 

  

BAB VII 
 

 
 

VII.1. Pengantar 

elembagaan lingkungan merupakan isu penting yang melatarbelakangi 

lahirnya UU No. 32 Tahun 2009. Pada Naskah Akademis dinyatakan bahwa 

kelemahan kewenangan kelembagaan lingkungan hidup telah 

mengakibatkan mismanagement pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa 

kelemahan tersebut terletak pada:1 (1) kurang jelasnya pembagian 

kewenangan, dan tanggung jawab antara KLH dan instansi lainnya (sektoral 

maupun daerah); dan (2) lemahnya kewenangan KLH dalam 

                                                           
1 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 10-11. 
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mengoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap instansi sektoral maupun 

daerah agar selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

termasuk memastikan ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Penyesuaian bentuk dan fungsi kelembagaan lingkungan hidup merupakan 

implikasi logis atas arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009. Semakin kuat dan luas lingkup pengaturan 

dari UU tersebut, maka semakin membutuhkan kelembagaan yang kuat, baik dari 

sisi bentuk, fungsi yang diemban, maupun hubungan antar kelembagaan lainnya. 

Banyak gagasan tentang kelembagaan lingkungan hidup yang berkembang selama 

pembahasan UU No. 32 Tahun 2009, mulai dari usulan pembentukan KLH sebagai 

Departemen, menghidupkan kembali Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Hidup (Bapedal), hingga lembaga khusus seperti komisi yang menangani 

permasalahan lingkungan hidup.  

 

VII.2. Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup  

Pasal 63 

(1) Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  Pemerintah  bertugas  dan 

berwenang:  

a. menetapkan kebijakan nasional; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 

f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; 

g. mengembangkan standar kerja sama; 

h. mengoordinasikan  dan  melaksanakan pengendalian  pencemaran  dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup; 

i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan  

nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya  genetik, dan keamanan  hayati  produk  

rekayasa genetik; 

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan  

iklim dan perlindungan lapisan ozon; 

k. menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan  mengenai  B3,  limbah,  serta limbah B3; 

l. menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan  mengenai  perlindungan lingkungan laut; 

m. menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan  mengenai  pencemaran dan/atau  kerusakan  

lingkungan  hidup lintas batas negara; 
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n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional,  

peraturan  daerah, dan peraturan kepala daerah; 

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau  

kegiatan terhadap  ketentuan  perizinan lingkungan  dan  peraturan  

perundangundangan; 

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan  

antardaerah  serta penyelesaian sengketa; 

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

s. menetapkan standar pelayanan minimal; 

t. menetapkan  kebijakan  mengenai  tata cara  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  

adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat  yang  terkait  dengan  perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkungan  hidup nasional; 

v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan  menyosialisasikan  pemanfaatan teknologi 

ramah lingkungan hidup; 

w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan  penghargaan; 

x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; 

y. menerbitkan izin lingkungan; 

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan 

aa. melakukan  penegakan  hukum lingkungan hidup.  

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan 

berwenang:  

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 

b. menetapkan  dan  melaksanakan  KLHS tingkat provinsi; 

c. menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; 

d. menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 

e. menyelenggarakan  inventarisasi  sumber daya  alam  dan  emisi  gas  rumah  kaca pada 

tingkat provinsi; 

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan  

lingkungan  hidup  lintas kabupaten/kota; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan  

daerah, dan peraturan  kepala  daerah kabupaten/kota; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan  penanggung  jawab  usaha dan/atau  

kegiatan  terhadap  ketentuan perizinan  lingkungan  dan  peraturan perundang-
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undangan  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup; 

j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan 

antarkabupaten/antarkota  serta penyelesaian sengketa; 

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di 

bidang program dan kegiatan; 

m. melaksanakan standar pelayanan minimal; 

n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat  hukum  

adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat  yang  terkait  dengan perlindungan  

dan  pengelolaan lingkungan  hidup  pada  tingkat provinsi; 

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 

p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 

hidup; 

q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

r. menerbitkan izin lingkungan  pada tingkat provinsi; dan 

s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.  

(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup,  pemerintah kabupaten/kota 

bertugas dan berwenang:  

a. menetapkan kebijakan  tingkat kabupaten/kota; 

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan  mengenai  RPPLH kabupaten/kota; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada 

tingkat kabupaten/kota; 

f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau  

kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; 

j. melaksanakan standar pelayanan minimal; 

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata  cara  pengakuan  keberadaan masyarakat  

hukum  adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat  hukum adat  yang  terkait  dengan  

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; 

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup 

tingkat kabupaten/kota; 
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n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan  

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.  

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pasal 64  

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan 

dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. 

Penjelasan  

Cukup jelas 

 

Gagasan tentang kelembagaan lingkungan hidup terus berkembang sejak awal 

pembahasan. Setidaknya ada tiga gagasan penting tentang kelembagaan 

lingkungan hidup yang sempat muncul agar diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, 

yaitu:2  

(1) Komisi Nasional Pembangunan Berkelanjutan (KNPB). Gagasan 

pembentukan KNPB yang beranggotakan para pemangku kepentingan 

(pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) ini bertujuan untuk merumuskan 

strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam 

kebijakan sektoral maupun daerah, mengevaluasi capaiannya, dan 

mengusulkan kebijakan lainnya kepada Presiden dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan. Pembentukan komisi ini diharapkan dapat 

mengurangi pendekatan sektoral dalam pembangunan yang selama ini 

dilakukan dengan cara mengintegrasikan kebijakan pembangunan 

berkelanjutan ke dalam program-program nasional maupun daerah. Ketua 

Umum KNPB diusulkan dijabat oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri 

Lingkungan Hidup. Aturan lebih lanjut tentang KNPB diusulkan untuk dimuat 

dalam Peraturan Presiden.3 

(2) Kementerian (Departemen) Lingkungan Hidup. Gagasan untuk memperkuat 

KLH ini diusulkan dengan memperkuat fungsi dan kewenangannya yang 

mencakup pengaturan (regulatory), supervisi (oversight), persetujuan Amdal, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penguatan kewenangan ini dianggap 

sejalan dengan mandat Rencana Implementasi WSSD. Sempat muncul gagasan 

agar KLH menjadi departemen sehingga memiliki hubungan hierarkis hingga ke 

                                                           
2 Ibid., hlm.53-59. 

 

3 Ibid., hlm.53-54. 
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pemerintah daerah. Namun muncul pandangan lain yang berbeda terhadap 

usulan ini. Jika KLH menjadi departemen, dikhawatirkan urusan lingkungan 

hidup didekati dengan pendekatan sektoral padahal urusan lingkungan hidup 

melekat pada berbagai urusan sektoral lainnya.4 

(3) Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah. Selain dua gagasan kelembagaan 

nasional di atas, untuk kelembagaan lingkungan hidup daerah diusulkan: 5  

a. Memperkuat fungsi kelembagaan lingkungan hidup pemerintah 

provinisi untuk melakukan koordinasi ditataran kebijakan dan 

pelaksanaan, pengaturan, dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan 

di tingkat kabupaten/kota. 

b. Memperkuat fungsi kelembagaan lingkungan hidup pemerintah 

kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi antar perangkat daerah 

dalam pembuatan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan, dan supervisi 

terhadap perangkat daerah lainnya.  

c. Kelembagaan lingkungan hidup daerah, baik provinisi maupuan 

kabupaten/kota tidak digabung dengan perangkat daerah lainnya dan 

setidaknya dalam bentuk Dinas atau Badan.  

Gagasan tentang kelembagaan lingkungan hidup di atas terus berkembang hingga 

dalam Naskah Akademis UU PLH pada tahun 2009 yang dikeluarkan oleh DPR RI. 

Pada Naskah Akademis tersebut, gagasan pengaturan kelembagaan lingkungan 

hidup berkembang pada: 6  

(1) penguatan fungsi Menteri LH untuk mengoordinasikan kelembagaan 

nasional;  

(2) pembentukan lembaga pengendalian dampak lingkungan hidup;  

(3) pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan lingkungan hidup regional 

untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekoregion; dan  

(4) pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim.  

Namun rumusan RUU PLH yang diusulkan oleh DPR RI hanya mencantumkan 

penguatan kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri LH, penguatan 

kewenangan Pemerintah Daerah dan pembentukan instansi pengelolaan 

lingkungan hidup di daerah. Penguatan kewenangan Pemerintah yang 

dilaksanakan oleh Menteri LH dilakukan dengan memberikan kewenangan dalam 

pembuatan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan dan 

penegakan hukum. Penguatan kewenangan pemerintah daerah dengan 

memberikan kewenangan kepada provinsi untuk melakukan koordinasi antar 

kabupaten/kota, serta pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat 

                                                           
4 Ibid., hlm.55 dan hlm 97. 

5 Ibid., hlm.58 dan hlm 97. 

6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm.40-41. 
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provinisi. Sedangkan untuk penguatan kewenangan pemerintah kabupaten/kota 

meliputi penetapan kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang merujuk kebijakan 

provinsi dan nasional serta pelaksanaannya. Kemudian pembentukan institusi 

lingkungan hidup di daerah diarahkan agar pemerintah daerah membentuk 

perangkat atau instansi yang bertanggungjawab atas perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Terkait dengan unit pelaksana teknis pengelolaan 

lingkungan hidup regional dan Dewan Nasional Perubahan Iklim, meskipun sempat 

dimuat dalam naskah Akademis namun tidak diatur dalam ketentuan RUU PLH-nya. 

 

Pembahasan tentang kelembagaan dimulai dari RPDU tanggal 13 Juli 2009 dengan 

LSM. Sonny Keraf selaku ketua rapat meminta masukan terkait dengan 

permasalahan bentuk kewenangan kelembagaan institusi pengelolaan lingkungan 

hidup.7 Rappiudin Hamarung (anggota Komisi VII) juga menyampaikan tentang 

pentingnya memperkuat kelembagaan KLH sehingga menjadi kementerian 

departemen penuh, tidak seperti saat ini yang hanya merupakan kementerian 

negara. Selain itu, juga dimintakan masukan tentang perlu tidaknya menghidupkan 

kembali Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal).8 Rapiuddin 

menambahkan jika menjadi kementerian departemen penuh, maka kewenangan 

yang ada di daerah akan menjadi kewenangan KLH. Pendapat ini kemudian 

didukung oleh Berry Nahdian Furqon (WALHI) yang sepakat untuk memperkuat 

kewenangan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga bukan saja memiliki 

kewenangan koordinatif dan sinkronisasi, tetapi juga memiliki fungsi kebijakan dan 

regulatory. Oleh karenanya dapat didorong menjadi sebuah departemen. Selain itu, 

Berry juga mengusulkan adanya Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup 

yang berfungsi menangani pelanggaran dan kejahatan lingkungan.9  

 

Dalam RDPU tanggal 14 Juli 2009, BKKSI (Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh 

Indonesia) menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan pengelolan 

lingkungan hidup di daerah, karena kondisi yang terjadi di daerah sangat 

beragam.10 Kemudian, pada RDPU dengan pakar tanggal 16 Juli 2009, Emi Hafild 

selaku pakar yang diundang menyebutkan perlunya perombakan paradigma 

mengenai kelembagaan. KLH selama ini hanya bersifat mengeluarkan kebijakan, 

sedangkan implementasinya diserahkan kepada departemen sektoral dan Bapedal. 

Emi Hafild menyampaikan ketidaksetujuannya Bapedal dilebur menjadi 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup.11 Emi Hafild menambahkan bahwa KLH 

harus bertanggung jawab untuk melaksanakan mulai dari perencanaan, 

pengendalian, pemeliharaan, dan pemantauan. Sedangkan pemanfaatan dilakukan 

                                                           
7 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 8. 

8  Ibid., hlm. 9. 

9 Ibid., hlm. 18-19. 

10 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 14 Juli 2009, hlm. 8. 

11  Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 28. 
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oleh departemen sektoral. Emi Hafild mencontohkan jika pemanfaatan dan 

perlindungan dimandatkan pada satu departemen sektoral seperti  Departemen 

Kehutanan yang punya fungsi  mengeksploitasi hutan,  pada saat yang bersamaan 

juga melestarikan hutan. Hal itu menimbulkan konflik kepentingan sehingga 

seharusnya dipisah.12  

 

Dalam rapat yang sama, Sonny Keraf memberikan empat opsi terkait dengan 

kelembagaan. Pertama, KLH diberi kewenangan penegakan hukum dan 

implementasinya melalui Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kedua, 

pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan. Ketiga, kewenangan 

konservasi yang ada di departemen teknis ditarik ke KLH dan menghidupkan 

kembali Bapedal yang khusus menangani penegakan hukum. Keempat, 

perencanaan pembangunan terkait dengan wawasan lingkungan diintegrasikan ke 

Bappenas.13 Usulan Sonny Keraf mendapat tanggapan dari anggota Komisi VII 

lainnya yang mengkhawatirkan mengenai pembentukan Bapedal lagi, karena akan 

menimbulkan perselisihan dengan KLH.  Namun dalam Rapat Panja tanggal 28 Juli 

2009, Sonny Keraf kembali menyampaikan usulan pembentukan Bappedal, yang 

secara kelembagaan diusulkan terpisah dari KLH agar tidak ada perselisihan.14 

Namun usulan ini tidak mendapat tanggapan yang substantif dari anggota Komisi 

VII lainnya. Kemudian, Rapiuddin Hamarung menyampaikan bahwa hambatan 

untuk memperkuat KLH menjadi departemen adalah Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008. Rapiuddin menjelaskan jika saat ini KLH berada di kategori C, meskipun 

dapat berubah menjadi kategori B dengan pertimbangan DPR RI yang terkait beban 

kerja.15 Akhirnya para anggota Komisi VII bersepakat agar KLH yang menyusun 

konsep ini dan berdiskusi dengan ahli-ahli terkait, karena bagaimanapun juga akan 

berdampak bagi beban kerja orgsnisasi.16 Pembahasan dan perdebatan mengenai 

kelembagaan tidak terlihat lagi dalam risalah sidang. Dalam rapat panja tanggal 6 

Agustus 2009, Zainal Arifin (anggota Komisi VII) berpendapat untuk hanya 

memperkuat kewenangan kelembagaan saja karena tidak ada respon dari KLH 

tentang skema yang diinginkan oleh KLH, apakah akan menjadi kementerian 

departemen atau tidak.17 Sedangkan terkait dengan dengan usulan tetang Komisi 

Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dari LSM, Rapiuddin Hamarung 

menyatakan bahwa usulan tersebut sulit diakomodir. Rapiuddin berpendapat 

komisi di Indonesia dibentuk karena ada permasalahan kurang berfungsinya 

lembaga yang seharusnya berwenang, seperti pembentukan KPK karena dianggap 

                                                           
12 Ibid., hlm. 29. 

13 Ibid., hlm. 45. 

14  Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 28 Juli 2009, hlm. 29. 

15 Ibid., hlm. 83. 

16 Ibid., hlm. 83. 

17 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 6 Agustus 2009, hlm. 26. 
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jaksa atau kepolisian tidak begitu baik dalam menangani korupsi.18 Pendapat ini 

dudukung oleh Simon Patrice (anggota Komisi VII) dan Muhammad Idris Laean 

(anggota Komisi VII).19 

 

Berdasarkan perdebatan dalam pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa:  

(1) Pembahasan tentang bentuk kelembagaan tidak dilakukan secara mendalam 

dan tuntas. Hal ini disebabkan KLH belum menyampaikan secara tegas 

bentuk kelembagaan seperti apa yang diusulkan. Oleh karena itu, pilihan 

yang paling reaslitis pada saat itu adalah dengan memperkuat fungsi dan 

kewenangan saja. Mengenai bentuk kelembagaan akan diserahkan sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam UU Kementerian Negara. Artinya, jika KLH 

menghendaki maka bisa dilakukan kajian untuk kemudian mendapatkan 

pertimbangan dari DPR RI sebagaimana diulas dalam Rapat Panja 28 Juli 

2009. 

(2) Peluang untuk membentuk kelembagaan di luar kementerian tidak 

disepakati dalam pembahasan, baik dalam bentuk Bapedal, Komisi Nasional 

Perlindungan Lingkungan Hidup, Komisi Nasional Pembangunan 

Berkelanjutan, maupun instansi pengelolaan berbasis regional. Kesemua 

fungsi tersebut dilebur dalam KLH dan ditambahkan kewenangan 

penegakan hukum. Kewenangan penegakan hukum tersebut mencakup 

penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Untuk menunjang 

kewenangan penegakan hukum administrasi, KLH diberikan kewenangan 

menjalankan fungsi sebagai second line enforcement atau oversight 

sebagaimana diulas dalam Bab VIII tentang Pengawasan dan Sanksi 

Administrasi. Untuk menunjang kewenangan penegakan hukum perdata, 

KLH diberikan standing untuk melakukan gugatan pemerintah sebagiamana 

diulas dalam Bab  IX tentang Penyelesaian Sengketa dan Keperdataan 

Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk menunjang kewenangan penegakan 

hukum pidana, UU 32 Tahun 2009 memperkuat kewenangan Penyidik 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diulas dalam Bab X 

tentang Hukum Pidana Lingkungan Hidup.   

Dengan demikian, UU 32 Tahun 2009 telah memberikan fungsi dan kewenangan 

yang kuat kepada KLH mulai dari penyusunan kebijakan, pengaturan, hingga 

pengawasan dan penegakan hukum. Penguatan kewenangan tersebut tentu 

memberikan tantangan tersendiri bagi pengembangan struktur organisasi dan tata 

kerja, kualitas dan integritas sumber daya manusia, dan anggaran KLH. Oleh karena 

itu, sudah semestinya KLH melakukan pengembangan organisasi (organizational 
development) yang jauh lebih baik daripada sebelumnya agar kewenangan-

kewenangan yang telah diberikan tersebut berjalan dengan efektif. 

                                                           
18 Ibid., hlm. 28. 

19 Ibid., hlm. 91-97. 
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PENGAWASAN DAN SANKSI 

ADMINISTRASI 

 

BAB VIII 
 

 

 

VIII.1. Pengantar 

spek hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki 

peran penting sebagai upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan 

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui 

pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang 

diberikan UU.20 Selain itu, penegakan hukum administrasi lingkungan 

dapat juga berfungsi sebagai court review terhadap Keputusan TUN di 

PTUN.21 J.B.J.M. Ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan 

hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. 

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan 

penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.22 

Penegakan hukum administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang 

menyangkut persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.23  

                                                           
20 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 62. 

21 Ibid. 

22 J.B.J.M Ten Berge, Course Book, Recent Developments in General Administrative Law in The Netherlands, 
(Utrecht, 1994), hlm.21. 

23 Prof.Asep Warlan Yusuf, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan, hlm.8., konsultasi tertulis tanggal 12 
Januari 2014. 
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Arah untuk memperkuat perangkat penegakan hukum administrasi dalam UU No. 

32 Tahun 2009 setidaknya meliputi:24 

(1) Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan 

pengendalian;  

(2) Mekanisme pengawasan penaatan; dan 

(3) Sanksi administrasi. 

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur izin lingkungan sebagai perangkat pengawasan 

dan pengendalian dengan mewajibkan Menteri/gubernur/bupati atau walikota 

untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan. Untuk itu, 

mereka diberikan kewenangan untuk mendelegasikan kepada instansi lingkungan 

hidup di bawahnya serta menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Sebagai 

upaya memastikan pemerintah melakukan pengawasan, UU No. 32 Tahun 2009 juga 

memberikan kewenangan oversight kepada Pemerintah terhadap pemerintah 

daerah yang secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi atas pelanggaran 

serius yang terjadi. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme 

pengawasan harus diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga anotasi ini 

dibuat belum diatur.  

UU No. 32 Tahun 2009 juga merinci jenis-jenis sanksi administrasi dan hubungan 

antar jenis sanksi administrasi tersebut, serta hubungan antar sanksi administrasi 

dengan sanksi pidana. Upaya memperjelas jenis-jenis sanksi administrasi dilakukan 

dengan merinci sanksi paksaan pemerintah. Upaya memperjelas hubungan antar 

jenis sanksi administrasi dilakukan dengan mengatur kapan dan dalam kondisi 

bagaimana berbagai jenis sanksi administrasi tersebut diterapkan, misalnya sanksi 

pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila pelaku tidak 

melaksanakan paksaan pemerintah.25 Sedangkan upaya memperjelas hubungan 

sanksi administrasi dengan pidana dilakukan dengan mengatur: (i) penerapan 

sanksi administrasi tidak berarti membebaskan pelaku dari penerapan sanksi 

pidana; (ii) pelaksanaan ancaman pidana terhadap pelanggaran baku mutu apabila 

sanksi adminstrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran baku 

mutu dilakukan lebih dari satu kali; dan (iii) ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang 

tidak melaksanakan paksaan pemerintah.26 Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 juga 

mengatur tentang obyek yang dijadikan gugatan administrasi ke pengadilan tata 

usaha negara. Pengaturan ini merupakan bentuk pemberian akses terhadap 

masyarakat untuk mengoreksi keputusan tata usaha negara di bidang lingkungan 

hidup yang bertentangan dengan paraturan perundang-undangan. Bab ini akan 

                                                           
24 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 63. 

25 Ibid., Lihat Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80. 

26 Ibid., Pasal 78, Pasal 100, dan Pasal 114. 



 
180 

  

difokuskan untuk mengulas tentang pengawasan dan sanksi administrasi di bidang 

lingkungan hidup.   

 

VIII.2. Pengawasan 

Pasal 71  

(1) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota sesuai  dengan  kewenangannya  wajib 

melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  

bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat  mendelegasikan  kewenangannya 

dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis  yang  bertanggung 

jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

(3) Dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

menetapkan pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  yang merupakan pejabat 

fungsional.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 72  

Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai dengan  kewenangannya  wajib  

melakukan pengawasan  ketaatan  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan terhadap 

izin lingkungan.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 73  

Menteri  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap ketaatan  penanggung  jawab  usaha  

dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah  daerah  jika  

Pemerintah  menganggap terjadi  pelanggaran  yang  serius  di  bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.  

Penjelasan 

yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  relatif  

besar  dan menimbulkan keresahan masyarakat. 
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Pasal 74  

(1) Pejabat  pengawas  lingkungan  hidup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat (3) 

berwenang:  

a. melakukan pemantauan; 

b. meminta keterangan; 

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau; 

d. membuat catatan yang diperlukan; 

e. memasuki tempat tertentu;  

f. memotret; 

g. membuat rekaman audio visual; 

h. mengambil sampel; 

i. memeriksa peralatan; 

j. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau; 

k. menghentikan pelanggaran tertentu.  

(2) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pejabat pengawas  lingkungan  hidup  dapat 

melakukan  koordinasi  dengan  pejabat penyidik pegawai negeri sipil. 

(3) Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan dilarang  menghalangi  pelaksanaan  

tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal-pasal di atas mengatur tentang kewajiban Menteri/gubernur/bupati atau 

walikota untuk melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha atau 

kegiatan sebagai implikasi dari kewenangannya dalam memberikan izin lingkungan. 

Rumusan ini menunjukkan kehendak perumus untuk memastikan agar izin 

lingkungan benar-benar didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan 

pengendalian guna memastikan penanggungjawab usaha menaati peraturan dan 

kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal 

ini berangkat dari kenyataan bahwa seringkali pemberian izin tidak berimbang 

dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemberi izin. Oleh karena itu, 

pemberi izin seyogyanya juga mempertimbangkan kapasitas mereka dalam 

melakukan pengawasan sebelum mengeluarkan izin, selain pertimbangan daya 

tampung dan daya dukung lingkungan hidup.  

Dalam RDPU tanggal 16 Juli 2008, Mas Achmad Santosa selaku pakar yang 

diundang menjelaskan bahwa tindak lanjut dari instrumen perizinan adalah 

pengawasan. Penegakan hukum administrasi yang mendayagunakan instrumen 
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perizinan dan pengawasan memiliki potensi besar sebagai instrumen pencegahan. 

Oleh sebab itu, penguatan institusi di daerah dan nasional untuk melakukan 

pengawasan menjadi sangat penting, salah satunya dengan memberikan 

kewenangan oversight pada Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat nasional.27 

Mas Achmad Santosa kemudian memberikan usulan untuk meingintegrasikan 

berbagai izin lingkungan ke dalam satu izin terintegrasi atau integrated 
environmental license untuk mempermudah dilakukannya pengawasan.28 

Dalam risalah sidang, pembahasan mengenai pengawasan juga diangkat oleh 

Yunani Kartawirya yang menyebutkan bahwa pengawasan yang lemah akan 

berdampak terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini terkait dengan asas 

subsidiaritas, dimana sudah dilakukan atau tidaknya pengawasan atau sanksi 

administrasi mempengaruhi penegakan hukum pidana.29 Yunani Kartawirya 

kemudian menambahkan bahwa pengawasan sebaiknya jangan tersentralisasi 

kepada Menteri, tetapi diproposisikan juga ke pemerintah daerah. Usulan dari Mas 

Ahmad Santosa dan Yunani Kartawirya diterima oleh Ketua Rapat untuk 

dipertimbangkan.30 Diskusi mengenai pengawasan kembali diangkat oleh Sonny 

Keraf dalam Rapat Panja tanggal 18 Juli 2009 yang berpendapat jika pengawasan 

terhadap B3 dilimpahkan ke daerah, maka akan ada persoalan mengenai 

kompetensi.31 Dalam pernyataannya Sonny Keraf tetap meminta agar fungsi 

pengawasan tetap di pusat (Menteri KLH). Pernyataan Sonny Keraf kemudian 

mendapat tanggapan dari KLH yang menyebutkan bahwa bupati atau walikota 

dapat melakukan pengawasan jika mereka memiliki spesifikasi staf yang ada.32 

Perwakilan KLH kemudian menambahkan, jika pemerintah daerah tidak memiliki 

staf yang memenuhi kualifikasi, maka tidak dapat melakukan pengawasan, sehingga 

akan diambil pengawas dari pemerintahan yang lebih tinggi.33 Ketua rapat 

kemudian menambahkan bahwa dalam pengawasan dapat dilakukan tugas 

dekonsentrasi dimana pengawas dari pusat diperbantukan ke daerah.34 Dalam 

penelusuran risalah sidang, materi tentang pengawasan oleh pemerintah daerah 

akhirnya diterima dan dibahas dalam rapat Panja. 

Menurut Prof. Asep Warlan Yusuf, secara konseptual pengawasan lingkungan hidup 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan 

                                                           
27 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 16 Juli 2009, hlm. 20. 

28 Ibid., hlm 19. 

29Ibid., hlm. 25. 

30Ibid., hlm. 45. 

31Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 18 Juli 2009, hlm. 148. 

32Ibid., hlm. 149. 

33 Ibid. 

34Ibid., hlm 152. 
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Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab 

usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.35 Tujuan 

pengawasan tersebut untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:36 

(1) kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 

(2) kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan 

lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya Pengelolaan Lingkungan  (UKL) dan 

upaya pemantuan lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan yang 

tercantum dalam izin terkait. 

Pengawasan lingkungan hidup di atas dilakukan terhadap:37 

(1) pelaku usaha dan/atau kegiatan baik yang berizin maupun yang tidak berizin; 

(2) kegiatan pemerintahan yang berdampak pada lingkungan; dan 

(3) orang per orang atau kelompok orang yang menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan. 

Pengawasan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:38 

(1) Pengawasan represif. Pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang 

telah ditetapkan Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala 

Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

(2) Pengawasan fungsional. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit 

yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui 

pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian; 

(3) Pengawasan legislatif. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan 

haknya; dan; 

(4) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan masyarakat. 

Jika melihat rumusan Pasal 71 Ayat (2) di atas, UU No. 32 Tahun 2009 juga 

memberikan kewenangan kepada Menteri/gubernur/bupati atau walikota untuk 

mendelegasikan kewajiban pengawasan tersebut kepada instansi teknis yang 

bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
                                                           
35 Prof. Asep Warlan Yusuf, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan, hlm.21. 

36Ibid., hlm.22. 

37 Ibid. 

38 Ibid. 
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Yang menarik dari rumusan ini, siapa instansi yang akan diberikan delegasi 

melakukan pengawasan? Untuk pemerintah daerah hal ini bisa diberikan kepada 

instansi lingkungan atau umumnya disebut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Daerah (BPLHD) sebagai perangkat daerah. Untuk KLH juga bisa ditafsirkan dapat 

didelegasikan kepada Deputi MENLH selaku perangkat organisasi KLH. Selain itu, 

menurut penulis rumusan ini juga bisa ditafsirkan secara extensive dengan 

membentuk instansi teknis tersendiri untuk melakukan pengawasan. Pembentukan 

instansi teknis tersendiri ini mungkin bisa dianggap costly dari sisi anggaran, namun 

mengingat banyaknya tugas pengawasan yang harus dilakukan sebagai implikasi 

masifnya izin yang selama ini dikeluarkan dan harus diawasi, peluang ini bisa 

dijadikan opsi jika ingin memperkuat pengawasan. Salah satu kelemahan selama ini, 

pejabat pengawas lingkungan hidup belum terkoordinasi dengan baik dalam satu 

struktur yang memadai melainkan masih rangkap jabatan dengan fungsi-fungsi 

lainnya.    

Prof. Asep Warlan Yusuf juga berpendapat bahwa Deputi MENLH Bidang Penaatan 

Lingkungan Hidup seharusnya diberikan tugas mengoordinasikan pelaksanaan 

pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan 

hidup. Selain itu, karena ada fungsi oversight dari Pemerintah kepada pemerintah 

daerah, maka Deputi ini juga selayaknya memiliki kewenangan memberikan 

penilaian apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan dengan baik 

ataupun mengangkat dan membina pejabat pengawas lingkungan hidup 

sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Berikut ini seharusnya lingkup wilayah kerja 

pejabat pengawas lingkungan hidup di tingkat nasional:39 

a) usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan dampak lingkungannya bersifat 

lintas propinsi; 

b) usaha dan atau kegiatan yang pengawasannya tidak atau belum dapat 

dilaksanakan daerah propinsi; 

c) usaha dan atau kegiatan dan dampak lingkungan yang bersifat lintas batas 

negara; 

d) usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (limbah B3); 

e) usaha dan atau kegiatan yang keputusan kelayakan lingkungannya 

diberikan oleh Komisi AMDAL Pusat; dan 

f) usaha dan atau kegiatan dan dampak lingkungannya berada di lingkungan 

laut di luar 12 mil. 

                                                           
39 Ibid., hlm.23. 
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g) Pengawasan terhadap suatu kegiatan dan atau usaha mempunyai tiga segi, 

yaitu :40 

h) Pemantauan penaatan (compliance monitoring). Pemantauan penaatan 

dilakukan terhadap izin, apakah izin yang diterbitkan telah memenuhi 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan apakah dalam izin 

juga telah dirumuskan dengan jelas syarat dan kewajiban apa yang harus 

dipenuhi atau dilaksanakan oleh pemegang izin dalam melaksanakan  

kegiatan dan atau usaha; 

i) Pengamatan lapangan. Dengan berjalannya suatu kegiatan usaha akan 

menimbulkan perubahan  lingkungan. Perubahan ini harus diamati di 

lapangan. Dari hasil pemantauan  lapangan dapat diketahui terjadinya 

lingkungan: apakah perubahan  lingkungan yang terjadi itu masih dalam 

atau sudah melewati batas yang telah ditentukan dalam  izinnya 

j) Evaluasi. Hasil pemantauan penaatan dan pengamatan lapangan perlu 

dievaluasi. Dari hasil evaluasi dapat diketahui: 

(1) Apakah ketetuan hukum lingkungan, baik ketentuan hukum umum 

maupun ketentuan dalam izin melakukan  kegiatan dan/atau usaha 

ditaati atau tidak; 

(2) Sampai seberapa jauh ditaatinya ketentuan hukum lingkungan yang 

berlaku oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan 

izin usaha; 

(3) Bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi akibat dilakukannya 

kegiatan usaha, serta bagaimana kecenderungan perubahan yang 

terjadi itu; dan 

(4) Apa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan 

peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. 

Salah satu terobosan penting tentang ketentuan pengawasan ketaatan 

penanggungjawab usaha dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah pemberian 

kewenangan oversight41 kepada KLH untuk "mengambil alih" pengawasan 

pemerintah daerah, jika terjadi pelanggaran yang serius. Rumusan ini berangkat dari 

                                                           
40 Ibid., hlm.24. 

41 Menurut Prof. Asep Warlan Yusuf dalam tulisannya yang berjudul Aspek Hukum Administrasi dalam 
Penegakan Hukum Lingkungan, hlm 23., Oversight adalah pengawasan dan/atau penegakan hukum yang 
dilakukan secara langsung  oleh pusat atau provinsi sebagai lini pertama tanpa melihat kewenangan yang 
ada pada pemberi izin dalam sistem pengawasan dan/atau penegakan hukum berlapis. Pengawasan 
dan/atau penegakan hukum lini kedua ini dapat dijalankan dalam hal: (a) pelanggaraan yang dilakukan 
oleh usaha dan/atau kegiatan yang berdampak sangat serius pada lingkungan hidup; (b) terjadi 
pembiaran, kelalaian, dan pengabaian oleh pihak yang berwenang terhadap terjadi pelanggaran; (c) 
pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan  melalui koordinasi antara lini pertama dan lini kedua; 
dan (d) diminta oleh lini pertama kepada lini kedua untuk melakukan penegawasan dan/atau penegakan 
hukum.  
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kelemahan kewenangan KLH selama ini dalam menjalankan fungsi koordinasi dan 

pengawasan ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh daerah maupun sektoral. 

Pada rezim UU No. 23 Tahun 1997, kewenangan KLH hanya sebatas memberikan 

rekomendasi kepada pejabat-pejabat tersebut agar mengenakan sanksi 

administrasi.42 Sayangnya, rumusan UU No. 32 Tahun 2009 tidak mengatur secara 

jelas oversight KLH terhadap sektoral.  

Menurut Prof. Asep Warlan Yusuf, pengawasan yang efektif adalah pengawasan 

berlapis. Lapis yang pertama (lini kesatu) dilakukan oleh Pemberi izin baik pada 

tingkat pusat, propinsi atau kabupaten/kota. Apabila lapis pertama tidak berhasil 

(gagal) menjalankan tugasnya sesuai yang dimandatkan oleh peraturan perundang-

undangan, pengawasan dilanjutkan dengan lapis kedua (lini kedua) yang dilakukan 

oleh Menteri (KLH). Dalam pelaksanaannya Menteri dapat mendekonsentrasikan 

kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Pemerintah Provinsi. Hal penting yang 

harus diselesaikan dan dicari solusinya adalah pengidentifikasian  

pengawasan berlapis tersebut dapat berjalan.43 

Patut disayangkan, hingga anotasi ini ditulis, belum ada Peraturan Pemerintah yang 

mengatur secara rinci tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan, 

termasuk pelaksanaan kewenangan oversight di atas. Padahal, Peraturan 

Pemerintah tersebut harus diterbitkan berdasarkan Pasal 75 UU No. 32 Tahun 2009. 

Kekosongan hukum ini dapat menghambat optimalisasi fungsi pengawasan 

sekaligus menimbulkan polemik hubungan Pemerintah dengan pemerintah daerah 

maupun sektoral dalam melaksanakan pengawasan dan dapat pula berdampak 

pada lemahnya penegakan hukum administrasi.  

 

VIII. 3. Sanksi Administrasi 

Pasal 76  

(1) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota menerapkan  sanksi  administratif  kepada 

penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan jika  dalam  pengawasan  ditemukan 

pelanggaran terhadap izin lingkungan 

(2) Sanksi administratif terdiri atas:  

a. teguran tertulis;  

b. paksaan pemerintah;  

c. pembekuan izin lingkungan; atau  

                                                           
42 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 7. 

43 Prof. Asep Warlan Yusuf., Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan, hlm.25. 
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d. pencabutan izin lingkungan.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 77  

Menteri  dapat  menerapkan  sanksi  administratif terhadap  penanggung  jawab  usaha  

dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah  secara  sengaja  tidak  

menerapkan  sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 78  

Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76  tidak  membebaskan  

penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dari  tanggung jawab pemulihan dan pidana.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 79  

Pengenaan  sanksi  administratif  berupa pembekuan  atau  pencabutan  izin  lingkungan 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat (2)  huruf  c  dan  huruf  d  dilakukan  apabila 

penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 80 

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf berupa: 

a. penghentian sementara kegiatan produksi; 

b. pemindahan sarana produksi; 

c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 

d. pembongkaran; 

e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 
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f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau 

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan 

memulihkan fungsi lingkungan hidup 

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila 

pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran 

dan/atau perusakannya; dan/atau 

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan 

pencemaran dan/atau perusakannya 

Penjelasan 

(1) Cukup jelas 

(2)  

a. 

berpotensi sangat membahayakan  keselamatan  dan  kesehatan banyak orang  

sehingga penanganannya tidak dapat ditunda. 

b. Cukup jelas. 

c. Cukup jelas. 

 

Pasal 81  

Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  yang  tidak  melaksanakan  paksaan 

pemerintah  dapat  dikenai  denda  atas  setiap keterlambatan  pelaksanaan  sanksi  paksaan 

pemerintah.  

Penjelasan 

Cukup Jelas 

 

Pasal 82  

(1) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota berwenang   untuk  memaksa  penanggung 

jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk melakukan  pemulihan  lingkungan  hidup 

akibat  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. 

(2) Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota berwenang  atau  dapat   menunjuk  pihak 

ketiga  untuk   melakukan  pemulihan lingkungan  hidup  akibat  pencemaran dan/atau  

perusakan  lingkungan  hidup yang  dilakukannya  atas  beban  biaya penanggung  

jawab  usaha  dan/atau kegiatan.  

Penjelasan 
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Cukup Jelas 

 

Sanksi administrasi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang 

berfungsi sebagai upaya melindungi lingkungan dan memberikan efek jera. Dalam 

naskah Akademis disebutkan pengaturan sanksi administrasi pada UU No. 23 Tahun 

1997 mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :44 

1. jenis sanksi administrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 kurang 

lengkap, karena hanya 3 (tiga) jenis sanksi administrasi. 

2. belum mengatur tentang tahapan-tahapan penjatuhan sanksi administrasi. 

3. tidak diatur dengan jelas tentang kriteria pelanggaran seperti apa yang dapat 

dikenakan oleh masing-masing sanksi administrasi tersebut. 

Kondisi ini diperparah dengan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dalam 

rangka pelaksanaan pasal-pasal ini, misalnya Peraturan Daerah Provinsi tentang 

penyerahan wewenang pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dari gubernur 

kepada bupati/walikota serta peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur 

tentang tata cara penetapan biaya pelaksanaan paksaaan pemerintahan serta 

penagihannya.45 

Kelemahan pengaturan tentang pasal-pasal tersebut menjadi salah satu sebab 

belum diterapkannya sanksi administrasi oleh gubernur/bupati/walikota. Dari 33 

provinsi di Indonesia, baru Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang telah 

menerapkan sanksi administrasi. Sedangkan diantara 410 Kabupaten/Kota di 

Indonesia baru Kabupaten Tangerang dan Kota Semarang yang telah menerapkan 

sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud di sini adalah sanksi 

administrasi yang telah memenuhi unsur yang harus ada dalam sanksi administrasi. 

Demikian pula penerapan sanksi audit lingkungan hidup wajib juga sangat minim.46  

 

Naskah Akademis UU No. 32 Tahun 2009 memaparkan rekomendasi jenis-jenis 

sanksi administrasi, yaitu:47 

1. Disinsentif; 

2. Pembinaan atau bantuan teknis; 

3. Peringatan atau teguran; 

4. Audit lingkungan hidup wajib; 

5. Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang); 

                                                           
44 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 9. 

45 Ibid. 

46 Ibid. 

47 Ibid., hlm.67. 



 
190 

  

6. Uang Paksa (dwangsom); 

7. Pembayaran Sejumlah Uang Tertentu; 

8. Denda Administrasi; 

9. Penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan; 

10. Penolakan izin; 

11. Penundaan Izin; 

12. Pembekuan Izin; 

13. Pembatalan Izin; 

14. Pencabutan Izin. 

Pembahasan mengenai sanksi administrasi dimulai pada RDPU dengan perwakilan 

LSM pada tanggal 13 Juli 2009. Pada RDPU tersebut Sonny Keraf menyebutkan 

pentingnya pembahasan mengenai pengaturan secara maksimal mengenai sanksi 

administrasi.48 Dalam RDPU tanggal 14 Juli 2009 dengan perwakilan asosiasi 

pengusaha, KLH menyebutkan bahwa salah satu kelemahan dari UU No. 23 Tahun 

1997 adalah lemahnya rumusan mengenai sanksi administrasi.49 Rapiuddin 

Hamarung juga menegaskan pentingnya memperkuat pengaturan mengenai sanksi 

administrasi.50 Masukan mengenai sanksi administrasi juga terlihat dalam Rapat 

Kerja dengan KLH, Menkumham, dan Mendagri pada tanggal 17 Juli 2009. Dalam 

rapat tersebut, anggota Komisi VII meminta kepada Sekretariat Komisi VII mencatat 

masukan mengenai sanksi administrasi dari hasil rapat sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan masukan tersebut tidak terlihat dalam draft yang diterima oleh 

Anggota Komisi VII.51 

Pembahasan mengenai sanksi administrasi dibahas kembali dalam Panja dengan 

Sesmen KLH pada tanggal 18 Juli 2009. Dalam Panja tersebut Rapiuddin Hamarung 

mempertanyakan mengapa Bab mengenai pengawasan digabung dengan sanksi 
52 KLH 

kemudian menjelaskan bahwa tidak ada pengawasan yang efektif tanpa adanya 

sanksi administrasi, sehingga muatan bab tersebut juga berisi sanksi administrasi. 

Berdasarkan penjelasan KLH, Rapiuddin Hamarung yang bertindak sebagai ketua 

rapat menyepakati 

dalam rapat yang sama, Rapiuddin Hamarung mempertanyakan mengenai 

                                                           
48 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009., hlm 4. 

49Ibid., hlm 6. 

50Ibid., hlm 20. 

51Ibid., hlm 17. 

52Ibid., hlm 164. 
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tersebut Rapiuddin mengusulkan agar jenis-jenis paksaan pemerintah dihapus 

karena bersifat teknis dan seharusnya diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu, 

ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi juga dihapus dan diatur dalam 

peraturan pemerintah. Namun tidak ada kesepakatan mengenai hal ini dan pada UU 

PPLH, jenis-jenis paksaan pemerintah tetap dicantumkan. 

Pembahasan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi terlihat dalam Panja tanggal 

28 Juli 2009, dimana KLH menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 

paksaan pemerintah dan uang paksa. Namun beberapa Anggota Komisi VII tidak 

sepakat dengan konsep uang paksa. Hal ini terlihat dari perdebatan Rapiuddin 

Hamarung dengan KLH.53 Dalam pernyataan terakhirnya KLH menjelaskan bahwa 

uang paksa merupakan alternatif untuk memaksa agar paksaan pemerintah 

dijalankan. Rapiuddin menerima masukan KLH dan akan membahasnya lebih lanjut 

di Timus. 

Secara konsep, sanksi Administrasi memiliki pengertian sebagai:54 

(1) Penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari 

aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis; 

(2) Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh 

pemerintah sebagai reaksi atas ketidaktaatan terhadap kewajiban yang 

terdapat dalam norma hukum administrasi negara; dan 

(3) Sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan 

yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara 

kekuasaan peradilan, tetapi dapat dilaksanakan langsung oleh pejabat 

administrasi sendiri. 

Dalam penegakan hukum administrasi, sanksi administrasi memiliki tujuan:55 

(1) Mengendalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang 

sesuai dengan hukum; 

(2) Memberikan hukuman (straffen) pada seseorang; dan 

(3) Pengendalian perbuatan terlarang perlindungan kepentingan yang dijaga 

oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. 

Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, sanksi administrasi berupa 

pengenaan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) merupakan salah satu yang 

paling efektif dan paling banyak digunakan, selain pencabutan izin.56 Contoh 

pengenaan sanksi bestuursdwang dapat dilakukan berupa penghentian kegiatan, 

penutupan, hingga pembongkaran bangunan. Keberadaan bestuursdwang dalam 

                                                           
53 Ibid., hlm 21. 

54 Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan, hlm.25. 

55 Ibid. 

56 Ibid., hlm.10. 
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hukum administrasi tidak dapat dilepaskan dengan hakikat hubungan para pihak 

(subyek hukum) di dalam hukum administrasi. Hubungan subyek hukum dalam hal 

ini hukum administrasi adalah administrasi (tata usaha negara) dengan warga 

masyarakat yang sifatnya subordinat. Dalam bahasa Belanda, hubungan ini 

tercermin dalam penggunaan hubungan antara administrasi atau pemerintah 

(overhead) dan warga negara (burger(s)). Hubungan subordinat tersebut tidak 

hanya meliputi hubungan penetapan hukum saja (eenzijdige vaststelling recht door 
overheid), tetapi juga kepada administrasi diberi kewenangan untuk menegakkan 

hukum (eenzijdige handhaving recht door overhead), yang termasuk di dalamnya 

adalah bestuursdwang dan sanksi administrasi lainnya. 

Hubungan yang khusus sebagaimana disebutkan di atas membedakan hukum 

administrasi dengan hukum pidana dan hukum perdata dalam hal penegakan 

hukumnya. Bestuursdwang dapat didefinisikan sebagai sebuah kewenangan 

administrasi pada situasi adanya pelanggaran terhadap norma hukum administrasi 

untuk mengakhiri keadaan tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata. 

Kewenangan yang ada pada administrasi tersebut merupakan bagian (termasuk) 

dalam kewenangan yang diberikan untuk merealisasi tujuan (tertentu) yang 

diinginkan oleh hukum administrasi.57 

Adanya perbuatan yang melanggar hukum menimbulkan dorongan bagi 

administrasi untuk bereaksi terhadap keadaan yang timbul karena pelanggaran 

tersebut. Reaksi terhadap pelanggaran dapat timbul dari aparat penegak hukum 

pada umumnya dari administrasi. Reaksi tersebut ditujukan kepada adanya 

peristiwa pelanggaran hukum. Reaksi yang dilakukan oleh penegak hukum pada 

umumnya (bukan administrasi negara) dimaksudkan agar tujuan hukum pada 

umumnya, yaitu ketertiban (order) tidak terganggu. Adanya tertib hukum (order) 

adalah tujuan bersama masyarakat yang di dalamnya dilindungi kepentingan 

umum.58 Pada hukum administrasi negara yang fungsinya sebagai instrumen 

yuridis, ada tujuan tertentu yang realisasinya diserahkan kepada organ administrasi 

negara tertentu pula. Jika sampai ada pelanggaran terhadap hukum adminstrasi, 

yang memiliki tujuan tertentu tersebut dan realisasinya ditugaskan kepada 

administrasi negara tertentu pula, maka organ tersebut mempunyai wewenang 

untuk menyingkirkan keadaan yang dapat menghalangi  tercapainya tujuan 

tersebut.59 

Kewenangan terakhir inilah yang memungkinkan administrasi negara untuk  

menjatuhkan sanksi administrasi. Jadi, jika dibandingkan dengan hukum pidana, 

sanksi adminstrasi berorientasi utamanya langsung kepada perbuatan yang dapat 

menghalangi tercapai tujuan, sedangkan sanksi pidana lebih menitik beratkan 

kepada pelaku atau yang melakukan perbuatan. Oleh karena itu, dalam sanksi 

                                                           
57Ibid., hlm.26. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 
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administrasi motif pelaku tidak menjadi penting, tidak sebagimana pada hukum 

pidana yang orientasi utamanya adalah pelaku.60Bestuursdwang bukanlah suatu 

kewajiban untuk dilaksanakan, tetapi merupakan vrijebevoegheid  (kewenangan 

bebas) yang mandiri tidak tergantung pada organ lainnya. Dalam melaksanakan 

kewenangan ini, administrasi negara diberi kebebasan untuk memilih apakah akan 

menggunakan kewenangan ini, yang berarti melakukan perbuatan nyata untuk 

mengakhiri pelanggaran atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Ada faktor-

faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan 

apakah kewenangan tersebut digunakan atau tidak.61 

Faktor kualitas dari pelanggaran terhadap hukum administrasi negara. Suatu 

pelanggaran yang memancing bestuursdwang, pasti telah melanggar hukum 

administrasi. Namun adakalanya perbuatan tersebut tidak menganggu secara 

substansial tujuan yang ingin dicapai oleh ketentuan hukum administrasi negara. 

Sebagai contoh, seseorang yang mendirikan bangunan pada suatu kawasan yang 

sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan teknis konstruksi yang 

dipersyaratkan. Namun, satu-satunya persyaratan yang belum dipenuhi adalah 

belum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika saja orang tersebut 

mengurus IMB, maka tidak akan ada hambatan yang substansial.62 

Pelanggaran tersebut berbeda secara kualitas dengan pelanggaran yang dilakukan 

seseorang karena membangun gedung di daerah permukiman suatu bangunan 

yang diperuntukan untuk pabrik dan melanggar persyaratan teknis konstruksi yang 

berlaku. Di samping itu, bangunan juga dibangun di atas garis sempadan. 

Pelanggaran yang kedua ini sudah mengarah pada substansi, yaitu tujuan yang 

ingin dicapai oleh ketentuan mengenai IMB, atau dengan kata lain telah 

menyangkut kemanfaatan (doelmatigheid) dari hukum administrasi, dalam hal ini 

ketentuan IMB.63 

Berdasarkan kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan 

IMB memberi wewenang kepada aparat Pemda untuk mengakhiri adanya 

pelanggaran, namun kiranya patut dipertimbangkan bentuk-bentuk perbuatan 

yang dilakukan aparat untuk mengakhiri adanya pelanggaran tersebut. Pada kasus 

pertama, untuk perbuatan nyata yang diperlukan mungkin hanya sebatas tindakan 

untuk memberhentikan aktivitas pembangunan gedung tersebut. Kepada pemilik 

bangunan diharuskan untuk melengkapi izin bangunan dengan kemungkinan 

dikenakan denda atas keterlambatan pengurusan izin tersebut.64 Sedangkan pada 

kasus kedua, karena pelanggaran telah menyangkut esensi dari diperlukannya 

perizinan IMB, aparat administrasi dapat secara langsung melakukan perbuatan 
                                                           
60 Ibid., hlm.27. 

61 Ibid. 

62 Ibid. 

63 Ibid. 

64 Ibid. 
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pembongkaran bangunan tersebut, yang biasanya dilakukan setelah mengirimkan 

peringatan kepada pemilik bangunan.65 Jadi, kewenangan bebas untuk 

menerapkan bestuursdwang erat kaitannya dengan asas doelmatigheid-nya suatu 

peraturan. Oleh karena itu, perbuatan administrasi untuk menjatuhkan atau tidak, 

berada di luar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengujinya. 

Kewenangan pengujian yang dilakukan oleh (PTUN) hanya sebatas pengujian 

rechmatigheid saja.66 

Pengenaan bestuursdwang ini kemungkinan saja dapat diminta oleh pihak ketiga 

yang berkepentingan. Namun karena bestuursdwang merupakan kewenangan 

bebas dan bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh administrasi negara, 

maka adanya permohonan pihak ketiga untuk menerapkan bestuursdwang tidaklah 

mengikat administrasi negara.67 

Dalam pelaksanaan, ada kalanya untuk menerapkan bestuursdwang diperlukan 

suatu proses pendahuluan yang berupa kewajiban terhadap administrasi negara 

untuk mengirimkan suatu surat peringatan atau teguran secara tertulis. Sebagai 

suatu contoh, untuk melakukan pembongkaran bangunan yang telah menyalahi 

ketentuan IMB, perlu diberi surat peringatan lebih dahulu sebelum administrasi 

negara benar-benar melakukan pembongkaran. Perlunya peringatan ini seringkali 

menjadi bagian dari hukum administrasi yang bersangkutan.  

Dengan disyaratkan adanya peringatan tertulis, berarti terbuka kemungkinan 

administrasi negara telah membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebelum 

pelaksanaan bestuursdwang. Oleh karenanya, membuka peluang pula timbulnya 

sengketa Tata Usaha Negara (TUN) karena adanya gugatan dari warga atas KTUN 

tersebut. Dalam hal surat keputusan tertulis ini menimbulkan sengketa TUN, maka 

batas-batas pengujian yang dilaksanakan oleh hakim TUN seharusnya tidak sampai 

pada pengujian mengenai doelmatigheid-nya yang kewenangan untuk 

mencapainya diserahkan kepada administrasi negara.  

Sebuah peringatan yang mendahului adanya bestuursdwang haruslah memenuhi 

persyaratan :68 

1) uraian fakta atau perbuatan yang jelas, yang melanggar aturan hukum 

tertentu; 

2) penunjukan yang jelas hukum mana yang dilanggar; 

3) pertimbangan mengapa bestuursdwang perlu dilakukan; 

4) suatu uraian yang jelas tentang apa yang harus dilakukan supaya 

bestuursdwang tidak perlu dilakukan; 
                                                           
65 Ibid. 

66 Ibid. 

67Ibid., hlm.28. 

68 Ibid. 
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5) jangka waktu perintah harus dilakukan; 

6) ditujukan langsung kepada yang melakukan pelanggaran; 

7) perkiraan biaya jika sampai bestuursdwang dilakukan. 

Sebuah peringatan tujuannya adalah untuk mengawali perbuatan atau pelaksanaan 

bestuursdwang dan sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa bestuursdwang 

hanya mungkin dapat dilakukan jika nyata-nyata telah ada pelanggaran. Oleh 

karena itu, suatu peringatan tujuannya hanya mencegah saja, tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, sebaliknya bestuusdwang tidak dapat dilakukan sebagai 

upaya preventif.69 

Pelaksanaan bestuusdwang seringkali memerlukan biaya. Oleh karena itu, sebagai 

sebuah sanksi administrasi yang berbeda dengan sanksi pidana, dapat diwajibkan 

pembebanan biaya kepada seseorang yang telah menyebabkan adanya gangguan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pembebanan biaya ini berbeda dengan 

pengenaan denda, karena pembebanan biaya berhubungan langsung dengan 

pelaksanaan bestuursdwang. Sedangkan denda seringkali dapat dilihat sebagai 

sanksi yang terpisah dan dapat dibedakan dengan sanksi lain yang dikenakan. 

Penegakan hukum melalui sanksi adminstrasi harus memperhatikan kewenangan 

dalam pemberian sanksi. Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu 

wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi. Wewenang 

pengawasan dan wewenang untuk menerapkan sanksi adalah mutlak. Wewenang 

itu harus ditetapkan, baik melalui atribusi 70 maupun melalui delegasi 71.  Pengenaan 

sanksi ta onbevoegdheid  

Setiap pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang diberikan oleh perundang-

undangan berdasarkan pada asas legalitas. Kewenangan pemerintah secara umum 

mencakup tiga hal, yakni kewenangan segi material (bevoegdheid ratione material; 
kewenangan segi wilayah (bevoegdheid ratione loci); dan kewenangan segi waktu 

(bevoegdheid ratione temporis). Aspek-aspek kewenangan ini tidak dapat 

dijalankan melebihi apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

                                                           
69 Ibid. 

70 Atribusi mengandung arti pembagian kekuasaan; dalam kata “attributie van rechtsmacht: pembagian 
kekuasaan kepada berbagai instansi (absolute competentie/kompetensi mutlak) sebagai lawan dari 
distributie van rechtsmacht. Juga membagikan suatu perkara kepada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan 
eksekutif. Contohnya terjadinya “conflicten van attributie, konflik pembagian kekuasan). Lihat Kamus 
Istilah Hukum  Fockema Andrea, Belanda – Indonesia, susunan, Mr. Algra, (et.al), Binacipta, Bandung, 
1983, hlm. 36 . 

Pada atribusi diciptakan suatu wewenang yang sifatnya asli oleh pembentuk undang-undang atau yang 
diwakilkan. Atribusi tersebut dilakukan untuk melengkapi suatu organ pemerintahan  dengan aparat 
dan wewenangnya. Sehingga organ pemerintahan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.   

71 Delegasi adalah “penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi  kepada yang rendah, 
penyerahan yang demikian tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekauatan hukum. 
Lihat Kamus Istilah Hukum  Fockema Andrea, Belanda – Indonesia, susunan, Mr. Algra, (et.al), 
Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 91. 
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Pada kenyataannya sering terjadi manusia sebagai makhluk ekonomi mempunyai 

kecenderungan untuk mengenyampingkan ketentuan hukum yang berlaku dan 

melupakan hakikatnya sebagai makhluk sosial dengan mengabaikan kepentingan 

manusia lainnya guna meraih keuntungan maksimal jangka pendek dan dalam 

waktu singkat. Lingkungan hidup yang teratur, bersih, sehat, nyaman, aman, dan 

lestari menjadi hak setiap orang seringkali tidak dimasukkan dalam perhitungan 

cost and benefit emanfaatan ruang, 

sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kegiatan pelaksanaan rencana tersebut. 

Dengan demikian pelaksanaan mandat dari tata ruang dan lingkungan hidup masih 

lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi daripada ketentuan hukum 

tata ruang dan hukum lingkungan yang harus diupayakan oleh aparat pengawas 

dan penegak hukum. 

Lembaga yang memiliki kewenangan menerapkan sanksi dapat memberikan sanksi 

secara alternatif dan kumulatif. Sanksi alternatif adalah penerapan satu jenis sanksi 

yang tidak dapat dikumulasi/digabungkan dengan jenis sanksi yang lain secara 

bersamaan, misalnya antara sanksi paksaan pemerintahan (bestuursdwang) dengan 

sanksi uang paksa (dwangsom). Kedua sanksi tersebut dalam penerapannya harus 

dipilih. Sedangkan sanksi kumulatif merupakan penerapan dua/atau lebih sanksi 

administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi 

dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda. 

Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha 

dan/atau kegiatan melalui mekanisme:  

(1)  Bertahap. Penerapan sanksi ini didahului dengan sanksi administratif yang 

ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati, maka 

ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat, yaitu 

paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah 

atau pembekuan izin tidak ditaati, maka dapat dikenakan sanksi yang lebih 

berat lagi, yaitu sanksi pencabutan izin. 

(2)  Bebas (tidak bertahap). Penerapan sanksi administratif secara bebas ini 

memberikan keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi 

untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat 

pelanggarannya.Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung 

jawabusaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan 

pemerintahan. Selanjutnya, jika paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, 

maka sanksi pencabutan izin dapat dilakukan tanpa didahului dengan teguran 

tertulis. 

(3)  Kumulatif. Penerapan sanksi administratif ini terdiri dari kumulatif internal dan 

eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan 

menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. 

Misalnya dalam Pasal 81 UU No. 32 Tahun 2009 yang menggabungkan antara 
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sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi denda administratif (administratief 
boete/bestuurlijke boete). Pasal 81 menyatakan bahwa setiap keterlambatan 

dalam pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan, maka dikenakan denda. Jadi, 

denda dikenakan pada setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah 

sehingga terjadi pengenaan sanksi administrasi yang bersifat kumulatif dengan 

menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi denda. 

Pengenaan denda dalam Pasal 81 UU PPLH bukan merupakan sanksi uang 

paksa (dwangsom) yang tentunya tidak dapat dikumulasikan dengan paksaan 

pemerintahan (bestuursdwang). Sedangkan, kumulatif ekternal adalah 

penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah 

satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya. Misalnya dalam 

Pasal 114 UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam hal penagggung 

jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemeritahan, maka dapat dipidana. 

Pasal 114 tersebut jelas mengandung makna terjadi kumulasi eksternal, yaitu 

menggabungkan antara sanksi paksaan pemerintah dengan sanksi pidana. Hal 

ini berarti bahwa perintah atau kewajiban untuk melaksanakan paksaan 

pemerintah tidak hilang atau hapus karena dikenakannya sanksi pidana. 

Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi harus 

mempertimbangkan beberapa hal berikut ini dalam  menentukan pengenaan 

sanksi administrasi secara bertahap atau kumulatif, yaitu:  

(1) tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;  

(2) tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 

pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi 

administrasi;  

(3) rekam jejak ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau  

(4) tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.  

Jadi, penting untuk ditekankan bahwa penerapan sanksi administrasi harus 

dipahami sebagai konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan. Selain itu, sanksi 

administrasi juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan 

terlarang dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh 

ketentuan yang dilanggar.72 

                                                           
72Prof. Asep Warlan Yusuf, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan, hlm.6. 
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PENYELESAIAN SENGKETA  

DAN KEPERDATAAN  

LINGKUNGAN HIDUP 

 

BAB IX 
 

 

IX.1. Pengantar  

erkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia banyak 

dipengaruhi oleh perkembangan konsep keperdataan, misalnya: hak gugat 

organisasi lingkungan, hak gugat pemerintah, dan gugatan perwakilan 

kelompok. Konsep-konsep keperdataan tersebut berkembang dan pertama 

kali diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Bahkan untuk hak gugat organisasi lingkungan dan 

gugatan perwakilan kelompok pertama kali dikenal dalam sistem hukum 

Indoensia adalah pada UU No. 23 Tahun 1997.  

Naskah Akademis menempatkan perbaikan tentang ketentuan penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup sebagai salah satu alasan keluarnya UU No. 32 Tahun 

2009. Para perumus berpendapat bahwa ketentuan pada UU sebelumnya kurang 

memberikan kejelasan di tengah semakin tingginya konflik pengelolaan lingkungan 

P 
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hidup dan sumber daya alam. Ketidakjelasan rumusan pasal-pasal tersebut 

mencakup :73  

(1) Belum jelas instansi pemerintah yang mana yang dapat mewakili 

lingkungan hidup dalam menggugat ganti rugi dan/atau tindakan tertentu 

terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan. Untuk menentukan siapa 

yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi lingkungan saat ini 

hanyalah mendasarkan pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak. Dalam peraturan ini diatur bahwa penerimaan negara 

bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat. Oleh karena ganti 

rugi lingkungan merupakan penerimaan negara bukan pajak, maka yang 

berwenang mengajukan gugatan hanya instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di pusat yaitu 

Menteri Negara Lingkungan Hidup.  

(2) Belum jelas kriteria kerugian lingkungan dengan kerugian orang atau 

masyarakat.  

(3) Belum jelas mekanisme pengelolaan uang ganti rugi lingkungan yang 

didapat dari pencemar dan/atau perusak lingkungan 

(4) Belum jelas aturan tentang mekanisme gugatan perwakilan dalam sengketa 

lingkungan hidup 

(5) Belum jelasnya pengaturan tentang penerapan asas strict liability dalam 

pertanggungjawaban hukum perdata. 

(6) Pasal-pasal yang mengatur tenang penyelesaian sengketa tersebut juga 

masih mencampuradukkan penegakan hukum perdata dan penegakan 

hukum pidana (Pasal 37 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997)  

(7) Belum jelas mekanisme perwakilan negara dalam proses pengajuan 

gugatan atas nama masyarakat. Selain itu juga belum ada ketentuan yang 

mengatur tentang mekanisme pembagian dan akuntabilitas dari 

pembagian ganti rugi yang didapatkan dari gugatan tersebut.   

Kelemahan-kelemahan pengaturan di atas menyebabkan : 

(1) lemahnya dasar hukum bagi instansi yang bertanggung jawab di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perdata kepada 

pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup; 

(2) belum optimalnya penerapan strict liability sebagai dasar pengajuan 

gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar atau 

perusak lingkungan hidup.  

(3) Ditolak atau dikalahkannya kasus-kasus lingkungan di pengadilan74 

                                                           
73 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 13-15. 
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(4) Minimnya gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu yang diajukan oleh 

instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah.75  

 

Berangkat dari beberapa kelemahan di atas, perubahan substansi penegakan 

hukum perdata pada UU No. 32 Tahun 2009 diarahkan untuk memperkuat 

penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Perubahan pada 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan terletak pada ketentuan yang 

memperjelas bentuk tuntutan dan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Sedangkan perubahan pada penyelesaian sengketa di dalam 

pengadilan banyak ditekankan pada ketentuan perbuatan melawan hukum dan 

ganti kerugian, hak gugat pemerintah, hak gugat organisasi lingkungan hidup, 

gugatan perwakilan kelompok, dan tanggungjawab mutlak.  

 

IX.2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

Pasal 84 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan 

(2) Pilihan penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak 

yang bersengketa 

(3) 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. 

Penjelasan 

(1) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang 

bersengketa 

(2) Cukup jelas 

(3) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda 

mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum. 

                                                                                                                                                          
74 Ibid., hlm. 14. Berdasarkan data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dari 11 (sebelas) kasus perdata 
yang diajukan ke pengadilan, 6 kasus ditolak gugatannya, 2 kasus yang di pengadilan tingkat pertama 
dimenangkan di tingkat pengadilan banding dikalahkan, 1 kasus dimenangkan di pengadilan tingkat 
pertama namun dikalahkan di tingkat banding dan dimenangkan di tingkat kasasi, serta 2 kasus yang 
sebagian gugatannya dikabulkan tetapi amar putusannya kurang dapat dieksekusi karena rumusannya 
yang terlalu umum dan tidak jelas.  

75 Ibid., Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup hanya 1 kasus, yaitu kasus pencemaran Teluk 
Buyat yang dilakukan gugatan ganti rugi lingkungan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan 
berakhir dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui ”Goodwill Agreement”. Sebanyak 8 
kasus kerugian lingkungan diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan; 
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Pasal 85 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan dilakukan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai : 

a. Bentuk dan besarnya ganti rugi; 

b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 

c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau 

perusakan; dan/atau 

d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup 

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan 

hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa 

mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaiakan sengketa lingkungan hidup. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pasal 86 

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia 

jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dikenal sejak UU No. 23 

Tahun 1997. Pengembangan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar 

pengadilan (alternative dispute resolution) pada dasarnya dilakukan dalam rangka 

mencari bentuk penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan dan 

memuaskan para pencari keadilan.76  

                                                           
76 Mas Achmad Santosa, et.al., Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di 
Indonesia, (Jakarta : Indonesian Center for Environmental Law, 1995), hlm. 1. 
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Ada beberapa usulan terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada saat 

pembahasan. Salah satu usulan disampaikan oleh perwakilan Universitas 

Diponegoro (Undip) dalam RDPU tanggal 15 Juli 2009 yang menyebutkan ADR tidak 

berlaku untuk tindak pidana lingkungan. Perwakilan Undip menambahkan bahwa 

banyak kasus-kasus lingkungan yang seharusnya masuk ranah pidana, namun 

diselesaikan melalui ADR. Hal ini dikarenakan banyak praktek dari penerapan asas 

subsidiaritas dalam UU No. 23 Tahun 1997 yang salah ditafsirkan bahwa kasus 

pencemaran atau perusakan yang jelas-jelas melanggar ketentuan pidana tetap 

harus diselesaikan dulu melalui ADR.77 

Usulan berikutnya disampaikan oleh Mas Achmad Santosa pada RDPU tanggal 16 

Juli 2009 tentang perlunya menambahkan pengaduan masyarakat dan 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada judul penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup, sehingga ada satu ayat yang memberikan pengaturan tentang 

keberadaan sistem pengaduan masyarakat. Gagasan ini disampaikan karena 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal menjalankan perannya. Oleh karena 

itu penting untuk memproses suatu pengaduan, mengelolanya dan 

menyelesaikannya melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai suatu 

kesatuan sistem.78  

Usulan dari Perwakilan Undip dan Mas Achmad Santosa tidak mendapat tanggapan 

dalam RDPU tersebut, tetapi dibahas dalam RDPU tanggal 29 Juli 2009. Pada RDPU 

tersebut KLH menyampaikan bahwa masyarakat cenderung memilih penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif karena dianggap lebih cepat, murah, 

dan efisien. Dalam RDPU tersebut, KLH mengusulkan rumusan untuk memperjelas 

bahwa hanya perkara-perkara perdata yang boleh melalui ADR, sedangkan perkara-

perkara pidana tidak boleh diselesaikan melalui ADR. Sedangkan terkait dengan 

usulan Mas Achmad Santosa diperkuat oleh KLH dengan menegaskan bahwa sistem 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2000 

tidak berjalan optimal karena tidak terintegrasi dengan pengaduan masyarakat. 

Oleh karena itu sebaiknya ada sistem pengelolaan pengaduan masyarakat untuk  

memverifikasi dugaan pencemaran atau perusakan, kemudian menindaklanjutinya 

melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketua rapat menanggapi usulan 

tersebut untuk diatur dalam peraturan pemerintah dan kemudian memutuskan 

agar usulan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibahas dalam 

Timus. 

Pembahasan tentang ADR kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai 

masyarakat yang dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 

lingkungan. Asfihani  (Anggota Komisi VII) menyampaikan pendapat bahwa LSM 

dapat membantu masyarakat untuk membentuk lembaga tersebut. Simon Patrice 

Morin (Anggota Komisi VII) menambahkan bahwa tugas pemerintah hanya 

                                                           
77 Risalah Sidang, Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tangggal 15 Juli 2009, hlm. 15. 

78 Ibid., hlm. 21. 
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mendorong masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan, sehingga masyarakat dapat berdaya secara independen.79 

Tidak terjadi perdebatan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa 

penyelesaian sengketa lingkungan dan rumusan pasal mengenai hal ini langsung 

diterima oleh anggota sidang. 

Secara konsep, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 

merupakan alternatif bagi masyarakat korban pencemaran atau perusakan 

lingkungan untuk mendapatkan pemulihan tidak saja atas kerugian yang 

dideritanya, tetapi juga pemulihan atas lingkungan hidup yang terganggu karena 

pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut. Bruce Mitchell dalam bukunya 

Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan menyebutkan bahwa urgensi diaturnya 

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena kelemahan-kelemahan 

pada pendekatan hukum, yaitu prosesnya memakan waktu lama, biaya mahal, dan 

sifatnya adversial, dimana pihak-pihak yang bersengketa cenderung tidak mau 

bekerjasama dan saling menjatuhkan lawan sengketanya untuk kepentingan 

pihaknya sendiri. Pendekatan hukum juga menghasilkan pihak yang menang dan 

pihak yang kalah, hal ini menyebabkan pihak bersengketa akan segan untuk 

bekerjasama di kemudian hari. Kelemahan pendekatan hukum ini melahirkan 

pendekatan alternatif penyelesaian sengketa sebagai jawaban atas ketidakpuasan 

terhadap pendekatan hukum dan juga sebagai jawaban atas tumbuhnya kesadaran 

akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber 

daya alam.80 

Secara umum ada beberapa bentuk dari pilihan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan antara lain:81 negosiasi (negotiation), mediasi (mediation), med-arb 

(mediasi-arbitrase), konsiliasi (conciliation), pencari fakta (fact finding-fact finder) 

dan arbitrase (arbitration). Namun pilihan penyelesaian sengketa yang 

dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 adalah 

mediasi dan arbitrase. Dalam sengketa lingkungan hidup, mediasi lebih banyak 

digunakan dari arbitrase, antara lain karena dalam proses, prosedur, aturan 

pembuktian, fokus penyelesaian dan hasil yang dicapai lebih mengedepankan 

kepentingan para pihak yang bersengketa.  

Upaya menengahi untuk pemecahan masalah lingkungan hidup yang disebut 

mediasi mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada permulaan tahun 70-an.82 

Mediasi memiliki pengertian sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam 

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah. Dengan demikian, dalam hal ini 

                                                           
79 Ibid., hlm. 22. 

80 Bruce Mitchell, et.al., Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2010), hlm. 365. 

81 Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan : Settlement of Environmental Disputes, (Surabaya : Airlangga 
University Press, 1999), hlm. 29. 

82 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, hlm.404. 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi 

antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan 

membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat win-win solution (para 

pihak merasa nyaman dan puas atas hasil kesepakatan, karena 

memenuhi/mendekati apa yang mereka perlukan (kepentingan mereka) guna 

menyelesaikan masalah tersebut). 

Dalam perkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, UU No. 32 

Tahun 2009 mengatur mengenai Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup (LPJPSLH). Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 

lingkungan telah dikenal dalam UU No. 23 Tahun 1997, dalam UU tersebut 

pemerintah dan masyarakat diberikan hak untuk membentuk lembaga ini. UU No. 

32 Tahun 2009 memberikan terobosan dengan memberikan hak hanya kepada 

masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 

lingkungan. Pemberian kewenangan untuk menjamin agar lembaga tersebut 

bersifat bebas dan tidak berpihak.  

Dalam perkembangan penerapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada 

kasus-kasus lingkungan hidup, masih terdapat penafsiran yang tidak tepat terhadap 

ketentuan pasal di UU No. 32 Tahun 2009. Seperti pada kasus Sengketa TUN Rawa 

Tripa83 yang dalam pertimbangannya, hakim PTUN Banda Aceh telah keliru dalam 

menafsirkan Pasal 84 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal ini pada hakekatnya tidak 

mengharuskan semua penyelesaian sengketa lingkungan diselesaikan di luar 

pengadilan, namun para pihak dapat dengan sukarela memilih penyelesaian 

sengketa apakah hendak diselesaikan di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. 

Ayat-ayat dalam Pasal 84 hendaklah ditafsirkan secara sistematis dan berurutan. 

Terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU NOo. 32 Tahun 2009 tentang frasa 

sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu 

yang merasa dirugikan memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu menggugat di pengadilan 

atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika ia memilih 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan hanya dapat dilakukan 

apabila pilihan tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak 

menyatakan keluar dari negosiasi atau mediasi termasuk dalam pengertian tidak 

mencapai kesepakatan. Jadi jika sedari awal para pihak tidak memilih penyelesaian 

di luar pengadilan, maka Pengadilan dapat langsung mengadili kasus tersebut. 

Selain itu, jika dilihat dari obyek sengketanya, gugatan KTUN tersebut menuntut 

pembatalan KTUN, bukan untuk menuntut ganti rugi, pemulihan, atau tindakan 

tertentu sebagimana Pasal 85 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.  

                                                           
83 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No.19/G/2011/PTUN-BNA, antara Walhi melawan 
Gubernur Nangroe Aceh Darussalam  
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IX.3. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan  

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1997, masyarakat diberikan keleluasaan 

untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa lingkungan. Keleluasaan tersebut 

dicerminkan dengan pengakuan hak gugat individu, prosedur gugatan perwakilan 

kelompok (class action), hak gugat pemerintah, dan hak gugat organisasi 

lingkungan hidup ( ).  

Bagian ini akan membahas penyelesaian sengketa lingkungan ditinjau dari aspek 

keperdataan yang terdiri dari : 

1. Perbuatan melawan hukum  

2. Tanggung jawab mutlak 

3. Hak gugat pemerintah 

4. Hak gugat organisasi lingkungan 

5. Hak gugat masyarakat melalui mekanisme perwakilan kelompok 

 

1. Perbuatan melawan hukum 

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. 

(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. 

Penjelasan 

(1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan 

hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, 

pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: 

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan 

baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau 

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau 
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perusakan lingkungan hidup.  

(2) Cukup jelas. 

(3) Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah  

pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

(4) Cukup jelas. 

 

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) telah diatur sejak UU No. 4 

Tahun 1982, UU No. 23 Tahun 1997 sampai UU No. 32 Tahun 2009. Terminologi 

dalam substansi PMH.  

Berdasarkan penelusuran risalah sidang, tidak ditemukan pembahasan spesifik 

mengenai konsep ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Ganti 

kerugian dalam UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan sebagai realisasi dari asas 

pencemar membayar. Namun jika melihat Naskah Akademis, disebutkan bahwa 

perumusan norma prinsip  pencemar membayar (polluter pays) sebagaimana 

termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 merupakan perumusan yang 

bertentangan dengan konsep, maksud dan tujuan dari prinsip pencemar 

membayar.84 Kesalahan penerapan prinsip pencemar membayar dalam UU No. 23 

Tahun 1997 adalah merubah prinsip tersebut dari instrumen yang bersifat preventif 

menjadi dasar untuk tindakan represif.85 Pada rumusan akhir UU No. 32 Tahun 2009, 

prinsip pencemar membayar masih dijadikan dasar tindakan represif. Dalam rapat 

Panja dengan Sesmen KLH tanggal 30 Agustus 2009, KLH menegaskan bahwa 

pencemar membayar tidak dapat diartikan jika pelaku usaha/kegiatan mampu 

membayar, maka dapat mencemari.86 Pernyataan dari KLH mendapat tanggapan 

dari Asfihani (Anggota Komisi VII DPR RI) yang menyatakan jika prinsip pencemar 

membayar diterjemahkan sebagai kemampuan membayar, maka banyak pelaku 

usaha yang kaya lebih memilih untuk mencemari, lalu kemudian membayar. 

Pembahasan mengenai pencemar membayar akhirnya ditunda oleh ketua rapat 

dan tidak ditemukan lagi pembahasan pada risalah sidang. 

Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 merupakan kontekstualiasi dari ketentuan Pasal 

1365 KUHPerdata mengenai PMH. PMH sendiri memiliki unsur utama yaitu: 

perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas antara 

perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Ketentuan Pasal 87 telah mencakup 

unsur-unsur PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 

                                                           
84 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 40. 

85 Ibid., hlm. 40.  

86 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 30 Agustus 2009, hlm. 107. 
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Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut.   

Ada dua jenis kompensasi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha jika melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 87, yaitu :  

1. ganti kerugian; dan  

2. melakukan tindakan tertentu 

Ganti rugi adalah suatu hak bagi pihak yang merasakan dirugikan, untuk menuntut 

haknya kembali dari orang yang bertanggungjawab atas timbulnya kerugian.87 

Dalam kasus lingkungan hidup, ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban 

yang banyak diminta oleh korban dari pencemaran atau perusakan lingkungan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

(Permen LH No. 13 Tahun 2011) jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan:88 

a. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air 

limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun; atau 

b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran  

dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan 

hidup; 

c. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi 

sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti 

kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu 

i. Penanggulangan 

ii. Pemulihan; 

d. Kerugian ekosistem atau kerugian akibat hilangnya keanekaragaman 

hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau 

e. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

Namun harus dipahami bahwa tidak semua perkara perdata lingkungan hidup 

memiliki kelima jenis kerugian tersebut di atas. 

                                                           
87 H. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Medan : PT.Sofmedia 
2012). 

88 Pedoman Penanganan Perkara Sertifikasi Hakim Lingkungan, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2012), 
hlm.24. 
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Tindakan tertentu merupakan tindakan lain yang dapat dibebankan kepada 

pencemar atau perusak. Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh 

pencemar atau perusak lingkungan hidup meliputi:89 

a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;  

dan/atau 

c. pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak 

melaksanakan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan/atau pemulihan 

lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga 

untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya 

ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Dengan kata lain tindakan tertentu bisa diganti dengan pembayaran ganti kerugian 

untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.  

Isu penting dari ketentuan pasal ini adalah mengenai ketentuan polluter pays 
principle yang seolah-olah menjadi dasar dari adanya PMH. Polluter pays principle 

merupakan suatu norma yang pada penerapannya tidak harus dilekatkan dengan 

PMH. Oleh karena itu PMH dalam ketentuan Pasal 87, bukan merupakan realiasi dari 

polluter pays principle, melainkan ketentuan pasal yang dapat berdiri sendiri 

dengan atau tanpa polluter pays principle. Penjelasan tentang polluter pays 
principle dapat dilihat pada Bab III tentang Asas-Asas Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

2. Tanggung jawab mutlak 

Pasal 88 

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. 

Penjelasan 

tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan 

ayat 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. Yang dimaksud 

-

                                                           
89 Pedoman Penanganan Perkara Sertifikasi Hakim Lingkungan, hlm.13. 
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undangan ditentukan  keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau 

telah tersedia dana lingkungan hidup. 

 

Naskah Akademis UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kurang jelasnya 

pengaturan tentang penerapan asas strict liability dalam pertanggungjawaban 

hukum perdata menyebabkan belum optimalnya penerapan asas tersebut sebagai 

dasar pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar 

atau perusak lingkungan.90 Naskah Akademis juga mencatat bahwa penerapan 

precautionary principle dapat dilakukan dengan aturan pertanggungjawaban 

mutlak (strict liability), dimana orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan 

tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan 

yang ditimbulkan olehnya. Dalam hal ini, biaya sosial juga harus ditanggung oleh 

pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, 

pelaku seharusnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability, 
pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan 

prinsip kehati-hatian.91 

Pada RDPU tanggal 16 Juli 2009, Mas Achmad Santosa menjelaskan penerapan kata-

Tahun 1997. Kata-

penggugat atau tergugat naik banding atau kasasi, maka kalau ada kerugian harus 

diberikan seketika  itu juga. Sebetulnya penempatan kata langsung dan seketika ini  

akan menjadi sangat bermakna apabila UU No. 23 Tahun 1997 atau revisi UU No. 23 

Tahun 1997 mengatur atau memperkenalkan apa yang disebut sebagai asuransi 

lingkungan. Jika tidak ada asuransi lingkunga
92 

Pada rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, KLH memaparkan bahwa filosofi dan prinsip 

kesalahannya. Awalnya tanggung jawab mutlak ini dikenal dengan ganti rugi secara 

dilaksanakan. Pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan muncul karena 

adanya kesalahan dan kesalahan ini harus dibuktikan melalui sebuah proses. Kata 

langsung dan seketika bermakna ganti rugi harus dibayarkan seketika perbuatan 

yang dinilai melanggar terjadi. Makna tanggung jawab mutlak bukan pembuktian 

terbalik tetapi tanggung jawab tanpa kesalahan.93 Pemaparan dari KLH mendapat 

tanggapan dari Simon Patrice Morin, Muhammad Zubair, Asfihani yang setuju 
                                                           
90 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 11. 

91 Ibid., hlm. 39. 

92 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 16 Juli 2009, hlm. 21. 

93 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 29 Juli 2009, hlm. 50. 
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dengan konsep tanggung jawab mutlak, namun memberi catatan mengenai 

pembuktian ilmiah apabila diduga ada beberapa perusahaan yang melakukan 

pencemaran. Anggota Komisi VII lainnya, H.Fachrudin Djaya mendukung 

pemaparan KLH dengan menjelaskan bahwa tidak mungkin menuntut pembayaran 

ganti rugi secara langsung dan seketika tanpa melalui proses persidangan.94 

Pembahasan mengenai tanggung jawab mutlak kemudian dibahas dalam Timus. 

Dalam penelusuran risalah sidang selanjutnya, tidak ditemukan pembahasan 

mengenai tanggung jawab mutlak ini.  

Secara konsep, tanggung jawab mutlak (strict liability) awalnya dikenal pada kasus 

Rylands v Fletcher yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan 

nasional dan konvensi intenasional.95 Keputusan Court of Exchequer Chamber 
dalam kasus ini adalah kegiatan atau (1) aktivitas yang mengandung bahaya atau 

resiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain (2) tidak memerlukan 

pembuktian apakah seseorang yang mengakibatkan kerugian tersebut memenuhi 

unsur kesalahan atau tidak. Penanggungjawab kegiatan yang berbahaya dan 

berisiko tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban apabila 

pelaku (3) dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari 

kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam.96  

Tanggung jawab mutlak telah dikenal sejak UU No. 23 Tahun 1997, namun terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan dengan UU No. 32 Tahun 2009. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat pada Pasal 35 sebagaimana disebutkan: 

Ayat 1 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya 

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang 

menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah 

bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian 

yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan 

seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.  

Ayat 2 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan 

dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

disebabkan salah satu alasan di bawah ini: 

a. adanya bencana alam atau peperangan; atau 

                                                           
94 Ibid., hlm. 53. 

95 Mas Achmad Santosa,et.al, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) di bidang lingkungan hidup, 
(Jakarta : Indonesian Center for Envronmental Law, 1998), hlm. 18. 

96 Indro Sugianto, S.H., M.H, Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Keperdataan, Dipresentasikan pada 
Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan, Jumat, 15 November 2013. 
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b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau 

c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup 

Ayat 3 

Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti 

rugi  

Pada UU No. 23 Tahun 1997 ganti rugi yang dibebankan harus diberikan secara 

langsung dan seketika ketika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. 

Terminologi ini dianggap menimbulkan perdebatan, karena tidak ada mekanisme 

yang mewajibkan pencemar dan/atau perusak lingkungan membayar ganti 

kerugian seketika dan langsung pada saat terjadi pencemaran dan/atau perusakan.  

Oleh karena itu pada perumusan UU No. 32 Tahun 2009, makna tanggung jawab 

mutlak dikembalikan menjadi tanggung jawab tanpa pembuktian unsur 

kesalahan.97 

Pada UU No. 23 Tahun 1997, tanggung jawab mutlak masih memiliki pengecualian 

(batasan tanggung jawab pelaku usaha) jika penanggungjawab usaha dapat 

membuktikan apa yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (2). Hal ini 

tentunya berbeda dengan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dimana 

pengecualian tidak diatur.  

Tanggung jawab mutlak merupakan lex specialis dari gugatan PMH (liability based 
on fault), dimana unsur kesalahan dalam PMH tidak perlu dibuktikan oleh 

penggugat. Tabel di bawah ini akan menjelaskan perbedaan beban pembuktian 

antara PMH dan tanggung jawab mutlak.98 

Tabel 7 

Perbedaaan Beban Pembuktian  

Perbuatan Melawan Hukum/Liability Based 
on Fault 

Strict Liability/ Liability 
without Fault 

a. Kesalahan (fault) 

b. Kerugian (damages) 

c. Kausalitas (causal link) 

d. Beban pembuktian terhadap ketiga unsur di 

atas terdapat pada penggugat (163 HIR dan 

1365 BW) 

a. Kerugian (damages) 

b. Kausalitas (causal link) 

c. Beban pembuktian terhadap 

kedua unsur di atas tetap 

merupakan beban penggugat 

(163 HIR dan 1365 BW) 

d. Beban pembuktian tentang 

                                                           
97 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof Takdir Rahmadi, S.H pada Senin, 25 November 2013. 

98 Indro Sugianto, S.H., M.H., “Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Keperdataan”, Dipresentasikan 
pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan, Jumat, 15 November 2013. 
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Perbuatan Melawan Hukum/Liability Based 
on Fault 

Strict Liability/ Liability 
without Fault 

 faktor penghapus pertanggung 

jawaban/ pembelaan ada pada 

diri tergugat sebagaimana 

layaknya suatu pembelaan 

(tidak terdapat pemindahan 

beban pembuktian) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari PMH 

dan strict liability ada pada beban pembuktian unsur kesalahan. Jika pada PMH 

beban pembuktian unsur kesalahannya ada pada penggugat, maka pada strict 
liability beban pembuktian unsur kesalahannya ada pada tergugat, namun 

penggugat masih harus membuktikan unsur kerugian dan kausalitas. Selain itu, 

meskipun dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak mengatur secara tegas pengecualian 

bagi penerapan tanggungjawab mutlak, namun pelaku tetap dimungkinkan 

membuktikan faktor penghapus bagi pertanggungjawaban mutlak jika dianggap 

ada, yaitu kesalahan terdapat pada penggugat sendiri atau karena bencana alam. 

Hal ini tidak diatur mengingat penafsirannya sudah lazim dilakukan oleh hakim. 

Isu lain mengenai ketentuan tanggung jawab mutlak dalam UU No. 32 Tahun 2009 

asal 88 sebagaimana terlihat : 

strict liability adalah 

unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar 

pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat 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. Yang dimaksud dengan 

sampai  batas waktu tertentu

perundang-undangan ditentukan  keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan 

yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup  

Kedua terminologi ini memiliki pengertian yang berbeda. Terminologi sampai 

asal 88 tidak relevan dengan penjelasan kalimat 

sebelumnya. Dalam naskah akademis maupun risalah sidang, tidak ditemukan 

  

Kedua terminologi di atas dilekatkan dengan ketentuan asuransi. Oleh karena itu, 

penafsiran tentang terminologi ini lebih tepat jika dikaitkan dengan limitasi 

pertanggungan yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi atas resiko 
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pencemaran atau perusakan lingkungan yang terjadi. Yang perlu diingat bahwa 

dalam skema asuransi ini, bisa jadi kerugian yang muncul akibat pencemaran atau 

perusakan lingkungan hidup ternyata melebihi batas pertanggungan tersebut. 

Klausul "dapat" pada penjelasan yang menyatakan "besarnya nilai ganti rugi yang 

dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut 

Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu" mengindikasikan bahwa hakim 

tetap harus mempertimbangkan apakah batas pertanggungan tersebut mencukupi 

untuk membayar kerugian yang ditimbulkan atau tidak. Jika tidak, maka selisih 

pembayaran kerugian harus dibebankan kepada pelaku, mengingat prinsip asal dari 

pertanggungjawaban bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan kerugian 

yang timbulkan oleh perbuatannya. Ketentuan asuransi lingkungan memudahkan 

pembayaran seketika (atau dengan proses yang cepat) bagi pelaku agar tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangannya. Sedangkan 

bagi korban, akan lebih cepat mendapatkan pembayaran untuk kebutuhan 

pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, ketentuan ini memiliki 

urgensi yang tinggi untuk diatur dalam peraturan tentang asuransi lingkungan.  

 

3. Hak gugat pemerintah 

Pasal 90 

(1) 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. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Penjelasan 

(1) 

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. 

(2) Cukup jelas 

 

Dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009, Prayekti dari ICEL mengusulkan agar hak 

pemerintah untuk menggugat mewakili masyarakat sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2009 dihapus. Alasannya, seharusnya pemerintah 

menggugat mewakili kerugian negara, sedangkan masyarakat dapat mencari 
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keadilan dengan hak gugat yang diberikan kepada mereka.99 Mas Achmad Santosa 

dalam RDPU tanggal 16 Juli kembali mempertegas agar hak gugat pemerintah 

untuk mewakili kepentingan masyarakat dihapus dan seharusnya pemerintah dapat 

menggugat lebih dari mewakili kerugian negara (misalnya: kerugian lingkungan).100 

Usulan dari Prayekti dan Mas Achmad Santosa mendapat tanggapan dari Fachrudin 

Djaya dalam Rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, yang menyebutkan bahwa sebaiknya 

pemerintah menggugat ketika negara mengalami kerugian, karena masyarakat 

telah memiliki hak gugat sendiri. Fachrudin Djaya kemudian menambahkan jika 

Pemerintah hanya dapat mengajukan gugatan apabila pencemaran/perusakan 

terjadi di luar hak milik privat.101   

Perdebatan kemudian muncul ketika membahas instansi pemerintah mana saja 

yang dianggap berwenang mengajukan gugatan. Airlangga Hartarto selaku ketua 

rapat berpendapat bahwa pengajuan gugatan ini hendaknya dapat dilakukan oleh 

instansi pemerintah dari berbagai sektor yang terlibat menangani masalah 

lingkungan. Anggota rapat lainnya berpendapat bahwa instansi yang dimaksud 

oleh ketua rapat dapat secara bersama-sama mengajukan gugatan dengan KLH dan 

apabila tidak ada yang instansi pemerintah manapun yang menggugat, maka KLH 

harus diberikan perintah untuk menggugat. Airlangga Hartarto kemudian 

mengusulkan agar sebaiknya pemerintah menggugat untuk mewakili kepentingan 

negara. Hal ini untuk mengantisipasi jika pemerintah menggugat mewakili 

kepentingan masyarakat, maka jika ada proyek antara Menteri ESDM atau Menteri 

BUMN yang merugikan masyarakat, maka KLH dapat bertemu dengan instansi 

pemerintah lainnya di pengadilan.102  Perdebatan mengenai ketentuan hak gugat 

pemerintah kemudian tidak terjadi dan dalam perumusan RUU PLH, pemerintah 

diberikan hak untuk mengajukan gugatan sendiri.   

Secara konsep, perkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia 

memberikan kewenangan bagi instansi pemerintah untuk mengajukan gugatan 

ganti kerugian dan tindakan tertentu pada UU No. 32 Tahun 2009, yang diatur 

dengan persyaratan :103 

1. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

2. Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya 

pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, 

pencemaran udara dan lain-lain); 

3. i erlu diberikan sanksi 

administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi  

                                                           
99 Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 21. 

100 Ibid., hlm. 22. 

101 Ibid., hlm. 64. 

102 Ibid., hlm. 62. 

103 Pedoman Penanganan Perkara Sertifikasi Hakim Lingkungan, hlm. 13. 
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dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi 

pemerintah daerah). 

Konsep hak gugat instansi pemerintah berbeda dengan konsep hak gugat 

masyarakat dan organisasi lingkungan. Hak gugat masyarakat didasarkan pada 

kerugian yang dideritanya dan hak gugat organisasi lingkungan untuk mewakili 

kepentingan lingkungan hidup. Sedangkan hak gugat instansi pemerintah 

(pemerintah pusat dan daerah) dalam mengajukan gugatan didasarkan dari doktrin 

muncul ketika pencapaian dari tugas dan kewenangan dirugikan, yaitu untuk 

mewujudkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.104 

Hak gugat instansi pemerintah sudah ada sejak UU No. 23 Tahun 1997, namun 

 

 

Pasal 37 ayat (2) 

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  

UU No. 23 Tahun 1997 memberikan landasan hukum bagi institusi pemerintah 

terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Namun pengaturan mengenai hak gugat pemerintah ini 

berada dalam satu pasal dengan gugatan perwakilan kelompok dimana tidak diatur 

mekanisme yang jelas tentang bagaimana melakukan dan batasan dari hak gugat 

tersebut. Prof Takdir Rahmadi dalam diskusi tanggal 27 Februari 2014 menyebutkan 

bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) dapat merancukan konsep gugatan 

perwakilan.105  

Ketentuan Pasal 90 memiliki dua 

dalam ayat 1; dan 

penjelasan ayat (1). 

(a) dan pemerintah daerah, 

harus dibaca sebagai alternatif. Artinya instansi pemerintah pusat atau 

                                                           
104 Berdasarkan hasil wawancara dengan Indro Sugianto, S.H, M.H pada 18 November 2013, didapatkan 
informasi bahwa pendapat ini disampaikan oleh Prof Paulus E.Lotullung. 

105 Disampaikan oleh Prof Takdir Rahmadi dalam, Diskusi Pakar Pembahasan Anotasi Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009, Kamis, 27 Februari 2014. 
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instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau 

tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.106  

(b) dalam penjelasan ayat (1), 

hak perorangan.107 Dengan demikian pemerintah dapat mengajukan 

gugatan ganti kerugian atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam perundang-undangan 

Indonesia. 

 

4. Gugatan perwakilan kelompok 

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 kelompok dan anggota kelompoknya. 

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

 

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) telah dikenal sejak UU No. 

23 Tahun 1997 dan dalam UU No. 32 Tahun 2009 pengaturan ini kembali 

dicantumkan. Naskah Akademis menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) 

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat kesalahan 

ketentuan tersebut karena mencampur adukan antara hak 

untuk menggugat secara perdata dengan hak untuk melaporkan ke aparat penegak 

hukum secara pidana.108 

Rumusan tersebut semestinya diubah dengan memisahkan ketentuan khusus 

tentang class action dengan pengaturan yang lebih detail. Mengacu kepada 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan 

Perwakilan Kelompok, maka sebaiknya dalam naskah revisi hal-hal terkait detail 
                                                           
106 Pedoman Penanganan Perkara Sertifikasi Hakim Lingkungan, hlm. 13. 

107 Disampaikan oleh Prof Takdir Rahmadi dalam, Diskusi Pakar Pembahasan Anotasi Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009, Kamis, 27 Februari 2014. 

108 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Versi tanggal 31 Juli 2008), hlm. 70.   
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class action diatur secara lebih spesifik, tentang : (1) Kriteria Class Action; (2) 

Persyaratan surat gugatan; (3) waktu pemeriksaan; (4) ada/tidaknya permohonan 

khusus class action; (5) Option in atau option out, (6) Pengaturan tentang duplikasi 

gugatan, (7) Pemberitahuan (notifikasi); (8) Beban biaya pemberitahuan; (9) Bentuk 

keputusan diterima/ tidak diterimanya prosedur class action; (10) Sisa ganti 

kerugian; dan (11) Administrasi pelaksanaan ganti kerugian.109 

Dalam Rapat Panja tanggal 29 Juli 2009, KLH menyebutkan bahwa class action 

merupakan bagian dari hak prosedural.110 Dalam rapat yang sama KLH mengusulkan 

agar pengaturan mengenai class action dan hak gugat pemerintah dipisahkan, 

sehingga pemerintah dapat memiliki hak gugat sendiri.111 Pembahasan mengenai 

class action kemudian sampai kepada pengaturan prosedur class action di dalam 

peraturan perundangan-undangan. Usul ini disampaikan oleh KLH, namun 

mendapat tanggapan dari Fachrudin Djaya yang berpendapat bahwa konsep class 
action sudah dikenal secara umum dan sudah banyak disidangkan di Mahkamah 

Agung, sehingga tidak perlu diatur dalam UU.112 Airlangga Hartato kemudian 

mewakili kepentingan hukum, anggota kelompok, wakil kelompok tidak 

LH kemudian 

menanggapi bahwa ketentuan tersebut ingin mempertegas Hukum Acara Perdata 

class action hal tersebut tidak 

mungkin dilakukan. Misalnya jika ada satu orang wakil kelompok sedang anggota 

kelompoknya berjumlah jutaan orang, tidak mungkin satu juta orang harus 

memberikan kuasa kepada satu orang. Oleh karena itu harus ada ketentuan khusus 

yang diperkenankan untuk mengatasi hal tersebut dengan doktrin class action ini 

dimana dinyatakan bahwa wakil kelas tidak harus memperoleh surat kuasa khusus 

sebagaimana yang berlaku di ketentuan yang umum.113 Penjelasan dari KLH 

tersebut mendapat tanggapan keras dari anggota Komisi VII lainnya yang 

mengkhawatirkan jika ada orang yang mengklaim mewakili kepentingan 

masyarakat suatu daerah, padahal dia tidak pernah mendapat kuasa dari 

masyarakat tersebut, maka hal ini akan berbahaya. KLH kemudian mencoba 

menjelaskan mengenai konsep option in dan option out yang dikenal dalam teori 

class action, namun Nazarudin Kiemas kembali mempertegas bahwa sebaiknya 

pengaturan class action cukup diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.114 

Pendapat yang disampaikan Nazarudin Kiemas didukung oleh Fachrudin Djaya dan 

                                                           
109 Ibid. 

110 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 29 Juli 2009, hlm. 42.  

111 Ibid., hlm. 62. 

112 Ibid., hlm. 65. 

113 Ibid., hlm. 66. 

114 Ibid., hlm. 67. 
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Simon Patrice Morin yang kembali mempertegas bahwa ruang untuk masyarakat 

melalui hak gugat perwakilan penting, namun pengaturan teknisnya cukup diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung.115 

Pembahasan mengenai class action kemudian sampai kepada identifikasi 

masyarakat mana yang dapat mengajukan gugatan. KLH lalu menjelaskan 

mengenai konsep class action secara umum. Selanjutnya pembahasan class action 

masuk ke dalam Timus. 

Pada awalnya konsep class action dikenal dalam sistem anglo saxon. Pengertian 

class action ditemukan dalam Pasal 23 Hukum Acara Perdata Amerika Serikat (the 
US Rules of Civil Procedure) yang berbunyi: one or more members of a class to sue 
or to be sued as representative parties on the behalf of all.116 Di Indonesia, class 
action pertama kali dikenal pada gugatan Bentoel Remaja oleh R.O Tambunan dan 

kasus Muchtar Pakpahan melalui gugatan Demam Berdarah.117 

Terjadinya class action karena timbulnya konflik hukum dan pertentangan tersebut 

menyangkut orang banyak, yakni antara masyarakat perseorangan, antara 

masyarakat dengan badan hukum, atau masyarakat dengan pemerintah (pejabat 

publik).118 Dalam konteks gugatan peradilan yang melibatkan penggugat masal 

atau banyak, maka class action relevan untuk diterapkan di Indonesia. Ada tiga 

manfaat keberadaan class action, yaitu:119 

1. Proses berperkara yang bersifat ekonomis (judicial economy), sehingga 

mencegah pengulangan (repetition) gugatan-gugatan serupa secara 

individual; 

2. Akses pada keadilan (access to justice), sehingga meminimalkan 

pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh orang perorangan jika 

mengajukan gugatan secara individu; 

3. Perubahan sikap pelaku pelanggaran (behavior modification), sehingga 

dengan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengajukan 

gugatan maka berpeluang mendorong perubahan sikap dari pelaku 

pelanggaran yang merugikan masyarakat atau menimbulkan efek jera. 

Mas  Achmad  Santosa menyebutkan class action pada intinya adalah gugatan 

perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang 

diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak -- misalnya satu 

                                                           
115 Ibid. 

116 H. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Medan : PT.Sofmedia 
2012). 

117 Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan : Gugatan Perwakilan (Class ‘Action), (Jakarta : Indonesian 
Center for Environmental Law, 1997), hlm.9. 

118 H. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. 

119 Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan : Gugatan Perwakilan (Class Action), hlm.13-14. 
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atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class repesentatif) mewakili kepentingan 

mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang 

juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan 

sebagai class members. 120 Jadi class action merupakan suatu prosedur bagi orang 

perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama 

mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam 

gugatan perwakilan kelompok harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. 

Gugatan class action harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:121 

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang 

banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari sepuluh 

orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan 

sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. 

2. Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan 

dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan 

kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari 

sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah 

cair di lokasi yang sama dan lain-lain. 

3. Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan 

kelompok dan anggota kelompok. Persyaratan ini tidak mutlak 

mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang 

sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, 

misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang 

bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. 

4. Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan 

perwakilan kelompok yang layak sesuai dengan beberapa kriteria berikut: 

a. harus memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum dengan anggota 

kelompok yang diwakilinya; 

b. memiliki bukti-bukti yang kuat; 

c. jujur; 

d. memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota 

kelompoknya; 

                                                           
120 Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan : Gugatan Perwakilan (Class ‘Action), hlm.10. Lihat juga Susanti 
Adi Nugroho, Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), hlm. 6. 

121 Rule 23, US Federal Rule of Civil Procedure, sebagaimana dikutip oleh Mas Achmad Santosa dalam Gugatan 
Perwakilan (Class Action), hlm.10. 
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e. mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya 

sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan 

f. sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di 

pengadilan. 

Aturan lebih khusus mengenai class action diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 

tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. 

 

5. Hak gugat organisasi lingkungan 

Pasal 92 

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa  

adanya tuntutan  ganti  rugi,  kecuali biaya atau pengeluaran riil.  

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:  

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. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pada RDPU tanggal 13 Juli 2009, Prayekti (ICEL) mengusulkan agar tidak perlu ada 

syarat bagi organisasi lingkungan hidup untuk membuktikan telah melaksanakan 

kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling sedikit tiga tahun.122 Alasannya 

sering kali dalam praktek, LSM yang sudah berumur lima tahun atau lebih tidak 

melaksanakan kegiatannya atau bisa jadi LSM yang baru berumur satu tahun telah 

melaksanakan kegiatannya.123 Usulan dari Prayekti dicatat dan dibahas kembali oleh 

Simon Patrice Morin dalam Rapat Panja tanggal 6 Agustus 2009. Simon Patrice 

Morin menyebutkan bahwa UU lingkungan jangan sampai menyempitkan 

partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya untuk lingkungan, sehingga toleransi 

                                                           
122 Pada risalah sidang disebutkan dalam draft RUU PLH, syarat organisasi lingkungan unuk mengajukan 
gugatan adalah : (1)berbentuk badan hukum; (2)menyebutkan dalam anggaran dasarnya dengan tegas 
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan 
(3)telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling sedikit 3 tahun. 

123 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tangggal 13 Juli 2009, hlm. 21. 
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waktu untuk LSM menggugat sebaiknya satu atau dua tahun, namun jangan sampai 

tiga tahun. Nazarudin Kiemas menanggapi pernyataan Simon Patrice Morin dengan 

alasan jika masyarakat yang mengajukan gugatan tidak ada batas waktu, tetapi 

kegiatan LSM bukan kegiatan masyarakat, sehingga harus dilihat kegiatannya, 

aktifitasnya, hubungan relasinya dengan LSM sumber informasinya. Airlangga 

Hartato selaku Ketua Rapat sependapat dengan Nazarudin Kiemas dan tetap 

mengusulkan tenggang waktu lima tahun bagi LSM untuk dapat menggugat. Hal ini 

dikarenakan masih banyak LSM-LSM yang harus dibina.124 Simon Patrice Morin 

kembali menanggapi bahwa penting untuk mendorong masyarakat bukan cuma 

orang perorangan, tetapi juga secara terorganisasi, oleh karena itu kompromi waktu 

yang diusulkan adalah dua tahun.125 

KLH kemudian menambahkan bahwa ada LSM yang baru berdiri, tetapi para 

pendirinya telah memiliki reputasi yang baik dan visinya sangat jelas. Oleh karena 

itu LSM tersebut dapat menggugat. KLH mengkhawatirkan jika pada suatu daerah 

hanya ada satu LSM saja dan ketika terjadi pencemaran, LSM tersebut tidak dapat 

menggugat hanya karena masalah waktu. Nazarudin Kiemas menanggapi dengan 

menyampaikan kekhawatiran jika ada LSM yang baru berdiri dan langsung 

menggugat, sementara visinya belum jelas. Selain itu, menurut Nazarudin Kiemas 

harus dibuktikan terlebih dahulu LSM tersebut bekerja, kemudian baru dapat 

mengajukan gugatan.126  

Ketua rapat kemudian mengusulkan waktu 2 (dua) tahun, namun usulan tersebut 

tidak mendapat tanggapan dari peserta lainnya. Ada kemungkinan usulan ketua 

rapat ini yang diterima. 

Hak gugat organisasi (ius standi) sering disebut juga sebagai legal standing. 
Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan atau 

kelompok/organisasi menjadi pihak penggugat.127 Legal standing, Standing to Sue, 
Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, 

atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses 

gugatan perdata (civil proceding).128 Secara konvensional hak gugat hanya 

bersumber pada prinsip 

. Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah 

kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau 

kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). 
Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat 

seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang 

                                                           
124 Risalah Sidang, Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 6 Agustus 2009 hlm. 21.  

125 Ibid. 

126 Ibid., hlm. 23. 

127 Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal 
Standing), (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 1998), hlm. 9. 

128 Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1998, hal. 75 
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banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau 

organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki 

kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan 

untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak 

publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan 

politik.129 

Kecakapan LSM tampil dimuka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa 

guardian) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori 

yang dikemukakan oleh Profesor Christoper Stone dalam Artikel Should Trees Have 
Standing?: Toward Legal Rights for Natural Obejcts.130 Menurut Stone, hutan, laut, 

atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak 

bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang inanimatif 

(tidak dapat berbicara). 

Konsep hak gugat organisasi lingkungan pertama kali diterima dalam putusan atas 

gugatan Walhi v PT. Inti Indorayon Utama (PT.IIU). Kasus ini bermula ketika waduk 

yang menampung limbah PT.IIU yang berlokasi di Desa Harangan Ganjang 

(Sumatera Utara) jebol sehingga mengakibatkan bau busuk yang mengganggu 

kehidupan masyarakat. Kemudian Walhi dengan memberikan kuasa kepada YLBHI 

menggugat PT. IUU dan lima instansi pemerintah. Jika melihat kepada doktrin point 
tion, maka Walhi tidak memiliki kerugian langsung atas dampak 

pencemaran yang terjadi. Akan tetapi status Yayasan Walhi sebagai penggugat 

dalam kasus ini tidak dilandasi kepentingan hukum langsung, melainkan mewakili 

kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan.131 

Beberapa pertimbangan hukum yang bersifat pokok yang menjadi dasar pemberian 

standing kepada Yayasan Walhi adalah:132 

(1) Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Terpeliharanya 

lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang baik dan sehat, 

merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta masyarakat, 

sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1982; 

(2) Hak dan kewajiban setiap orang berperan serta dalam pengelolaan 

lingkungan. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan 

serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 UU No. 4 Tahun 

1982); 

                                                           
129 Mas Achmad Santosa dan Sulaiman  N. Sembiring, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal 
Standing),  hlm. 13. 

130 Ibid., hlm. 11. 

131 Ibid., hlm. 28. 

132 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt/G/1988, Walhi melawan PT Inti Indorayon 
Utama. 
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(3) Hak-hak subyektif melahirkan hak untuk menuntut secara hukum agar hak-

hak tersebut dihormati. Hak-hak subyektif yang diatur pada Pasal 5 dan 

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1982 memberikan hak kepada pemiliknya untuk 

menuntut melalui prosedur hukum, termasuk melalui pengadilan.  

Beberapa kasus lainnya yang memberikan kesempatan bagi organisasi lingkungan 

menggugat adalah Kasus Pra Peradilan Walhi dkk Vs. Kejaksaan Negeri Mojokerto 

dan Walhi dkk Vs. Presiden Republik Indonesia. Pada kasus Walhi dkk Vs. Presiden 

Republik Indonesia, Majelis Hakim dalam menetapkan hak standing menetapkan 

kriteria :133 

(1) Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar melindungi 

lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut 

harus tercantum dan dapat dilihat dari anggaran dasar organisasi yang 

bersangkutan; 

(2) Bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk Badan Hukum 

atau Yayasan; 

(3) Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukan 

adanya keperdulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di 

masyarakat; 

(4) Bahwa organisasi tersebut harus cukup representatif. 

Dalam perkembangan penegakan hukum lingkungan saat ini, konsep hak gugat 

organisasi lingkungan sudah diterima dan semakin banyak pula organisasi 

lingkungan yang mengajukan gugatan. 

                                                           
133 Kriteria ini disampaikan oleh Prof. Paulus Effendi Lottulung dalam putusan kasus Yayasan Walhi 
melawan 5 instansi pemerintah dan PT.IIU. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
820/Pdt/G/1988. 
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X.1. Pengantar 

etentuan mengenai hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 

mengalami beberapa perubahan dari UU sebelumnya. Perubahan ini antara 

lain meliputi : perluasan kewenangan PPNS, perluasan alat bukti, 

pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dll. Tujuan 

pemidanaan yang dianut UU No. 32 Tahun 2009 tidak disebutkan secara 

eksplisit baik dalam Naskah Akademis maupun dalam persidangan. Akan 

tetapi tujuan pemidanaan ini tampak dari pembahasan mengenai 

peletakan premum remedium dan ultimum remedium dalam perumusan ketentuan 

pidana. Dalam Naskah Akademis, disebutkan bahwa di tingkat internasional hukum 

K 
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pidana telah didorong sebagai alat perlindungan lingkungan.134 Lebih jauh, dalam 

analisis di Naskah Akademis mengenai seberapa jauh pendayagunaan hukum 

pidana dan penerapan asas ultimum remedium ini, dinyatakan bahwa tujuan 

pemberian hukuman yaitu untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun 

bagi masyarakat umum.135 Dengan keterbatasan hukum administrasi dan perdata,136 

efek jera hanya dapat ditimbulkan apabila sanksi yang dikenakan pada pelanggar 

diperberat sehingga sanksi harus lebih besar daripada kerusakan yang timbul.137 

Perubahan yang dibuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini secara umum bertujuan 

menyempurnakan kekurangan-kekurangan substantif dalam UU No. 23 Tahun 1997 

yang kerap menimbulkan permasalahan dalam praktek penegakan hukum pidana, 

sebagai berikut :138 

1. Ketidakjelasan perumusan tentang asas subsidiaritas dalam UU No. 23 

Tahun 1997, khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari 

penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi; 

2. Lemahnya kewenangan Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) 

Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 di mana kewenangan yang 

diberikan menyebabkan kinerja PPNS sangat tergantung dengan penyidik 

POLRI; 

3. Lemahnya perumusan delik pidana lingkungan yang berimplikasi pada 

sulitnya penerapan delik dalam praktek. Sanksi pidana dalam UU No. 23 

Tahun 1997 masih bergantung pada ketentuan administrasi dan ancaman 

pidana yang hanya ditentukan maksimal, bukan minimal-maksimal. 

Dalam Naskah Akademis, dinyatakan bahwa perubahan Undang-Undang 

Lingkungan Hidup ke depan harus mampu memuat perubahan untuk menguatkan 

akses keadilan melalui instrumen hukum pidana, antara lain :139 

1. Pengembangan rumusan delik, yang meliputi : 

                                                           
134 1985 UN Congress on Prevention of Crimes and Treatment of Offenders, Guiding Principle for Crime 
Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order 
(UN 1985), serta dalam Palermo Convention on Organized Transnational Crimes. Lihat Naskah 
Akademis, 2008, hlm. 77 - 78. 

135 Ibid. 

136 Ibid., disebutkan bahwa dalam penerapan Hukum Administrasi, pada umumnya kemungkinan 
mendeteksi terjadinya pelanggaran kurang dari 100 %.  Dalam hukum perdata, seseorang hanya dapat 
dimintakan pertanggung jawaban berupa pemberian ganti rugi yang setara dengan kerusakan yang telah 
ditimbulkan. Semakin kecil kemungkinan dilakukannya deteksi, maka dibutuhkan sanksi yang besar. 
Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan deteksi terhadap pelanggaran ketentuan lingkungan 
hidup, baik karena kelemahan kelembagaan, kekurangan SDM serta sarana dan prasana lainnya maupun 
karena masih dianutnya paradigma pro-pembangunan. 

137 Ibid. 

138 Ibid., hlm. 11-12. 

139 Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Draft 1.1. Naskah akademis Perubahan Undang-undang No. 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 31-32. 
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a. delik formil;  

b. delik materiil; 

c. penghilangan unsur melawan hukum (intent); dan 

d. delik pidana yang tidak tergantung dengan administrasi (Administrative 
Independent Crime). 

2. Pengembangan rumusan ancaman sanksi, yang meliputi : 

a. sanksi pidana denda; 

b. sanksi pidana kurungan; 

c. rumusan sanksi pidana minimal - maksimal; 

d. sanksi pidana lainnya; dan 

e. perlindungan saksi dan korban. 

Dalam penelusuran risalah sidang menunjukan bahwa banyak terdapat 

perkembangan pengaturan UU No. 32 Tahun 2009 dibandingkan dengan undang-

undang sebelumnya. Secara ringkas, perubahan yang dibuat dalam hal hukum 

pidana dapat terlihat dalam Angka 6 Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 : 

-Undang  ini memperkenalkan  

ancaman  hukuman  minimum  di  samping maksimum,  perluasan  alat  

bukti,  pemidanaan  bagi pelanggaran  baku  mutu,  keterpaduan  

penegakan  hukum pidana,  dan  pengaturan  tindak  pidana  korporasi.  

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum 

remedium  yang  mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum pidana  

sebagai  upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakan hukum  

administrasi  dianggap  tidak  berhasil.  Penerapan  asas ultimum remedium 

ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu  pemidanaan  

terhadap  pelanggaran  baku  mutu air limbah, emisi, dan gangguan  

Jika dilihat dari penjabaran pasal per pasal, maka hal-hal yang disampaikan oleh 

bagian penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 tersebut akan terlihat lebih jelas pada:  

(1) Penerapan ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman 

maksimum. Pada UU No. 23 Tahun 1997, ketentuan pidana dimuat dalam Bab IX 

tentang Ketentuan Pidana yang  terdiri dari 8 pasal, dimulai dari pasal 41 - 48. 

Pada pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai ancaman hukuman 

maksimum, ini berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2009 yang juga 

memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum yang 

tercantum pada Bab XV Ketentuan Pidana. Dengan demikian, diharapkan pada 

semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang melanggar daripada Undang-

undang ini diharapkan ada acuan dalam pemberian hukuman oleh hakim dan 

bisa menghindari berbagai bentuk putusan bebas ataupun putusan pengadilan 

yang tidak maksimal. 
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(2) Perluasan alat bukti. Dari berbagai fakta sejarah yang berkembang, modus-

modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu 

berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan. Alat bukti yang diatur pada 

Pasal 184 KUHAP belum mewadahi mengenai berbagai pendukung alat bukti, 

misalnya data elektronik. Dalam berbagai contoh kasus, bentuk data elektronik 

seperti print out dan call data record, tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu 

alat bukti. Sehingga UU No. 32 Tahun 2009 pada pasal 96 huruf (f) mengatur 

mengenai alat bukti lain yang meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa 

dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman,atau informasi yang dapat dibaca, 

dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan 

sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau 

yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, 

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau 

perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. 

(3) Penerapan asas Premum Remedium dengan pengecualian ultimum remedium 

yang dipertegas. Pada UU No. 23 Tahun 1997 dikedepankan asas premium 
remedium, akan tetapi dalam penjelasan disinggung pula asas subsidiaritas 

yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang 

hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat 

kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar 

dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sedangkan pada 

asas ultimum remedium dikatakan bahwa  mewajibkan penerapan penegakkan 

hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 

admnistrasi dianggap tidak berhasil. 

 

X.2. Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 

Perkembangan dan perubahan ketentuan mengenai aspek hukum pidana dalam 

UU No. 32 Tahun 2009 merupakan hal yang akan dibahas dalam bagian ini dan akan 

difokuskan pada pada lima hal, yaitu : 

1. Penguatan perumusan delik lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 

2009; 

2. Perluasan kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 

3. Perluasan alat bukti; 

4. Penerapan asas premum remedium dan ultimum remedium; 

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 
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1. Penguatan Perumusan Delik Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 
2009 

 

Dalam penelusuran risalah sidang, tidak terlihat pembahasan mengenai penguatan 

perumusan delik lingkungan hidup. Pembahasan yang lebih komprehensif dapat 

ditemukan di Naskah Akademis, baik versi Pemerintah maupun DPR, yang cukup 

banyak membahas mengenai delik lingkungan. Lemahnya perumusan delik pidana 

lingkungan hidup merupakan salah satu dari tiga identifikasi masalah dalam 

pembahasan aspek hukum pidana pada Naskah Akademis. Penguatan perumusan 

delik lingkungan hidup ini dilakukan melalui hal-hal berikut: 

 
Pertama, perumusan delik formil dan materiil dalam pidana lingkungan hidup.  
 

Dalam Naskah Akademis, perumusan delik lingkungan direkomendasikan agar 

terdiri dari:140  

i. Delik Formil 1 : untuk memuat perbuatan yang melanggar ketentuan yang 

terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya apabila 

membuang zat/energi ke media lingkungan atau menjalankan instalasi 

berbahaya tanpa izin. 

ii. Delik Formil 2 : untuk menjaring perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan perundangan-undangan atau dengan izin yang secara langsung 

atau tidak langsung berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan 

lingkungan. Delik ini masih memiliki ketergantungan terhadap ketentuan 

administrasi. Misalnya apabila pelaku membuang limbah di atas baku mutu 

effluent yang diperkenankan menurut peraturan atau menurut izin. Dengan 

demikian apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan atau izin, maka tidak 

dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur delik ini. 

iii. Delik Formil 3 : untuk memuat perbuatan yang terkait dengan perlakuan 

tidak benar terhadap informasi tentang pengelolaan lingkungan, misalnya 

memalsukan, menghilangkan atau menyembunyikan informasi tentang 

pembuangan limbah, dsb.  

iv. Delik Materiil : untuk mencakup perbuatan secara langsung atau tidak 

langsung menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan yang nyata 

(actual damage).  Meskipun tidak terdapat pelanggaran peraturan atau izin. 

Jadi delik ini bersifat mandiri terhadap ketentuan administratif 

(administrative independent crime). Untuk menggunakan pasal ini Jaksa 

harus membuktikan telah terjadinya pencemaran/perusakan lingkunan 

hidup yang nyata (actual damage). 

                                                           
140 Ibid., hlm. 73 – 74. 
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Pada akhirnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 pendekatan yang digunakan dalam 

perumusan delik utamanya menggunakan perumusan delik formil dan delik 

materiil. Sebagai contoh, di antara beberapa rumusan yang dicantumkan dalam UU 

No. 32 Tahun 2009 : 

 

Delik Formil  

Pasal 100 ayat (1) 

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan 

dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak  

Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 

Penjelasan : 

Cukup jelas 

 

Delik Materiil 

Pasal 98 ayat (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) 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 (sepuluh miliar rupiah). 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Sekalipun pembagian delik formil - materiil ini bukan merupakan satu-satunya cara 

kategorisasi delik,141 relevansi pembahasan delik formil  materiil dalam UU No. 32 

Tahun 2009 ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan praktek.  

Perumusan delik formil  materiil ini mencoba mendekati sifat dari hal yang ingin 

diatur, yaitu bahaya yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan yang dirumuskan 

dalam delik. Bahaya ini berupa bahaya abstrak (abstract endangerment) dan bahaya 

konkrit (concrete endangerment). Jenis bahaya tersebut erat kaitannya dengan 

dependensi delik tersebut terhadap ketentuan administrasi, misalnya ketentuan 

                                                           
141 Hukum pidana tidak hanya mengenal pembagian delik formil – materiil, melainkan juga membagi ke 
dalam delik sengaja (opzettelijke delicten) dan tidak sengaja (culpooze delicten); delik komisi (delicta 
commissionis); delik berdiri sendiri (zelfstandige delicten) dan delik berlanjut (voortgezette delicted); delik aduan 
(klacht delicten) dan delik biasa (gewone delicten); delik umum (gemene delicten) dan delik politik (politieke 
delicten); serta delik omisi (delicta omissionis), serta delicta commisionis per omissionem commissa. Lihat: 
Simons, Leerboek I, hlm. 137; van Hamel, Inleiding, hlm. 187, sebagaimana dikutip dalam Lamintang, Dasar-
dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 214. 
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dalam izin. Oleh karena itu, dalam UU No. 32Tahun 2009, perumusan pidana 

dititikberatkan agar akibat yang luar biasa tidak bergantung pada penegakan 

hukum administrasi.142 Dalam UU No. 32 Tahun 2009, dikenal administrative 

independent crimes143 yang secara umum terlihat dalam rumusan delik materiil. 

Dalam administrative dependent crimes, pidana dapat dijatuhkan sekalipun tidak 

didahului oleh penegakan hukum administrasi, jika akibat yang dirumuskan dalam 

delik sudah nyata terjadi. 

Bahaya abstrak adalah bahaya yang akibatnya tidak jelas-jelas terlihat, dengan 

demikian dirumuskan dalam delik formil yang administrative dependent; 

sedangkan bahaya konkrit, di mana akibat yang luar biasa telah jelas terlihat, 

dirumuskan dalam delik materiil.144  

Karena itu, perumusan delik formil  materiil dianggap tepat, mengingat delik formil 

(formeel delict) perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. 

Delik tersebut dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 

tercantum dalam rumusan delik.145 Sedangkan delik materiil (materiel delict) 

perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). 

Delik ini baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.146 

Dalam hal delik materiil, jika akibat yang dilarang tersebut belum ada, maka paling 

banyak hanya ada percobaan.147 Dengan demikian, jenis delik dalam rumusan UU 

No. 32 Tahun 2009 menjadi lebih jelas. 

 

delik. 

Selain perumusan delik formil dan delik materiil, dalam Naskah Akademis juga 

digarisbawahi mengenai pencantuman unsur melawan hukum 

(wederrechtelijkheid) dalam setiap ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997. 

Pencantuman unsur ini secara tegas dalam setiap delik di UU No. 23 Tahun 1997 

dianggap menimbulkan permasalahan dalam praktek. 

                                                           
142 Wawancara dengan Sukma Violetta, S.H., LL.M., Ahli Hukum Pidana dan Tim Perumus UU No. 32 
Tahun 2009, pada 5 April 2014. 

143 Terminologi “administrative dependence” ini digunakan Faure dengan merujuk pada penelitian dalam 
doktrin hukum Jerman. Dalam bahasa aslinya dikenal sebagai “Verwaltungsakzessoretat”. Untuk 
pemahaman lebih jauh, dapat merujuk diserta Winkelbauer (1985). Lihat : Michael Faure dan Nicole 
Niessen, Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience, (Cheltenham: 
Edward Elgar, 2006), hlm. 190. 

144 Ibid. 

145 Ernst Utrecht, Hukum Pidana Volume 1, Issue 2, (Depok: Penerbitan Universitas, 1968), hlm. 397. Lihat 
juga: Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia., hlm. 213. 

146 Ibid., hlm. 383. 

147 Ibid. 
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Dari sudut pandang ilmu pidana, setiap tindak pidana pada umumnya dapat 

dijabarkan dalam unsur-unsur yang dapat dibagi sebagai unsur subjektif148 dan 

unsur objektif.149 Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid merupakan salah 

satu unsur objektif yang ada dalam setiap tindak pidana.150 

Pemahaman mengenai unsur suatu delik menjadi relevan dalam membahas 

wederrechtelijkheid

dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur 

tersebut oleh pembentuk UU telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu 

unsur dari delik yang bersangkutan.151  

Pencantuman unsur melawan hukum  secara tegas dalam delik mengakibatkan 

unsur tersebut harus dicantumkan juga dalam tuntutan penuntut umum, dan 

dengan demikian harus dibuktikan dalam peradilan. Namun, jika unsur tidak telah 

dinyatakan secara tegas, artinya unsur tersebut tidak perlu dicantumkan dalam 

surat dakwaan dan di dalam peradilan juga tidak perlu dibuktikan. Unsur tersebut 

dianggap telah melekat dalam rumusan delik dan dengan pembuktian unsur-unsur 

dalam delik tersebut, maka unsure melawan hukum  telah serta-merta terbukti. 

Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa perumusan delik dalam UU No. 32 Tahun 

2009 didasari pada konsep hukum pidana Belanda. Jika melihat lebih jauh dalam 
memorie van teolichting KUHP Belanda, akan menjadi jelas bahwa pencantuman 

unsur melawan hukum  secara tegas dimaksudkan sebagai pengecualian. Di 

Belanda, secara umum melawan hukum  dianggap selalu ada dalam setiap delik 

sekalipun tidak tegas tercantum dalam rumusan pasal, sehingga ketika melawan 

hukum  dicantumkan secara tegas, maka dasar pembenar harus terus menerus 

dibuktikan.152 Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 unsur melawan hukum  tidak 

lagi ditemukan dalam satupun perumusan delik, baik formil maupun materiil. 

 

Ketiga, kriteria pencemaran dan kerusakan yang lebih jelas dengan baku mutu dan 
baku kerusakan. 
 

                                                           
148 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 
diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur 
subjektif antara lain adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). Lamintang, Dasar-dasar 
Hukum Pidana Indonesia., hlm. 193; Lihat juga: Simons, Leerboek I. 

149 Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. 

150 Unsur objektif dari tindak pidana meliputi: (1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; (2) 
Kualitas dari si pelaku dalam rumusan delik; (3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Lihat: Ibid., hlm. 194 – 195. 

151 Ibid. 

152 Wawancara dengan Sukma Violetta, S.H., LL.M., Ahli Hukum Pidana dan Tim Perumus UU No. 32 
Tahun 2009, pada 5 April 2014. 

 



 
234 

  

Terdapat perbedaan antara perumusan delik formil dan delik materil pada UU No. 

23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, delik 

formil memiliki acuan melanggar baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan. 

Adapun perbandingan delik formil pada UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 

Tahun 2009 terlihat pada penjelasan tabel berikut :153 

 
Tabel 8 

Perbandingan Delik Formiil  

dalam UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 

UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

Pasal 43 

1. Barangsiapa 

2. Sengaja 

3. Melanggar ketentuan perundang-

undangan, melakukan perbuatan: 

a. melepas/membuang zat, energi, 

dan/atau komponen lain yang bersifat 

berbahaya dan beracun ke media 

lingkungan hidup 

b. memperdagangkan  

c. mengangkut, menyimpan  

d. menjalankan instalasi yang berbahaya  

4. mengetahui/ menduga dapat 

menimbulkan  pencemaran/perusakan 

lingkungan hidup. 

Pasal 100 

1. Setiap orang 

2. Melanggar Baku Mutu Effluent 

 

Jika melihat contoh delik formil pada Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009, unsur 

deliknya yaitu:  

(1) setiap orang (orang dan/atau badan usaha); dan  

(2) melanggar baku mutu effluent (baku mutu limbah, baku mutu emisi, baku 

mutu gangguan). 

Tabel di atas menunjukan bahwa kualifikasi perbuatan yang dilarang dalam delik 

formil pada UU No. 32 Tahun 2009 jauh lebih jelas dan terukur dibandingkan UU No. 

23 Tahun 1997.  Hal ini yang menyebabkan ketentuan delik formil pada UU No. 23 

Tahun 1997 masih sulit diterapkan dalam praktek. 

                                                           
153 Sukma Violetta, S.H.,LL.M, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Corporate Criminal Liability, 
Dipresentasikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan, Kamis, 14 November 2013. 



 
235 

  

Tidak berbeda dengan delik formil, ketentuan delik materil pada UU No. 23 Tahun 

1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 juga memiliki perbedaan sebagaimana disebutkan 

dalam tabel berikut :154 
 

Tabel 9 

Perbandingan Delik Materiil  

dalam UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 

UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 Tahun 2009 

Pasal 41 

1. Barangsiapa  

2. Sengaja  

3. Secara melawan hukum melakukan 

perbuatan 

4. Mengakibatkan pencemaran/perusakan 

lingkungan hidup 

- Sehingga kualitas lingkungan 

hidup turun ke tingkat tertentu 

- lingkungan hidup tidak dapat 

berfungsi sesuai peruntukannya  

Pasal 98 

1. Setiap orang 

2. Dengan sengaja 

3. Melakukan perbuatan  

4. Mengakibatkan  dilampauinya 

     

      > Baku Mutu  

      > Kriteria Baku Kerusakan 

 

 

Jika melihat contoh delik materil yaitu pada Pasal 98, unsur deliknya yaitu: 

(1) dengan sengaja, mengakibatkan > baku mutu ambien (baca: mengakibatkan 

dilampauinya baku mutu ambien);  

(2) atau mengakibatkan > kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (baca: 

mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup) 

Ketentuan ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997 dimana kualifikasi perbuatan 

yang dilarang dalam delik formil pada UU No. 32 Tahun 2009 jauh lebih jelas dan 

terukur. Implikasi yang terjadi di lapangan dalam hal penegakan delik materiil ini 

adalah dalam hal pembuktian tindak pidananya. Keberadaan baku mutu dan baku 

kerusakan lingkungan hidup merupakan kriteria dalam menentukan terjadinya 

suatu pencemaran. 

Delik materiil dalam UU No. 32 Tahun 2009 dalam hal terlampauinya baku mutu 

udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan, 

dikategorikan sebagai administrative independent crime, sehingga setiap orang 

                                                           
154 Ibid. 
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dapat dipidana tanpa harus membuktikan adanya pelanggaran ketentuan 

administratif.155 

 

2. Perluasan kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Pasal 94  

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil  

tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana lingkungan hidup. 

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana  

di  bidang perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa  

tindak  pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

tindak  pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, 

pembukuan,  catatan,  dan dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 

dijadikan  bukti  dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 

i. memasuki  tempat  tertentu,  memotret, dan/atau  membuat  rekaman  audio visual; 

j. melakukan  penggeledahan  terhadap badan,  pakaian,  ruangan,  dan/atau tempat  lain  

yang diduga  merupakan tempat  dilakukannya  tindak  pidana; dan/atau 

k. menangkap  dan  menahan  pelaku  tindak pidana.  

(3) Dalam  melakukan  penangkapan  dan penahanan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  

huruf  k, penyidik pejabat pegawai negeri  sipil  berkoordinasi  dengan  penyidik  pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat 

                                                           
155 Materi Ajar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penegakan Hukum Pidana 
Lingkungan, (Depok: FHUI Guide, 2012), slide hlm. 52. 
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pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik  pejabat  polisi  Negara  Republik 

Indonesia  dan  penyidik  pejabat  polisi  Negara Republik  Indonesia  memberikan  bantuan 

guna kelancaran penyidikan. 

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada 

penuntut umum dengan  tembusan kepada  penyidik  pejabat  polisi  Negara Republik 

Indonesia. 

(6) Hasil  penyidikan yang  telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan 

kepada penuntut umum. 

Penjelasan 

(1) Cukup jelas.  

(2) Cukup jelas.  

(3) Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan 

bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.  

(4) Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, 

melainkan  untuk mempertegas  wujud  koordinasi  antara  pejabat  penyidik pegawai  negeri  

sipil dan  penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.  

(5) Cukup jelas.  

(6) Cukup jelas. 

 

Pembahasan mengenai perluasan kewenangan PPNS dalam risalah sidang 

mendapat perhatian yang serius dari anggota Komisi VII. Pada RDPU tanggal 13 Juli 

2009, Rapiuddin Hamarung selaku ketua rapat mengusulkan untuk meningkatkan 

peran PPNS karena banyak sekali barang B3 beredar tetapi PPNS tidak dapat 

menangkap. PPNS hanya bisa melapor pada polisi atau jaksa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi kendala terkait 

dengan peningkatan kewenangan PPNS ini adalah kerelaan polisi untuk diambil 

kewenangannya.156 Tangapan POLRI terkait hal ini adalah mempersilahkan PPNS 

mempunyai kewenangan seperti polisi kalau mereka mampu.  

Dalam RDPU tersebut, Rapiuddin Hamarung menjelaskan salah satu ide dasar 

inisiatif DPR untuk mengajukan undang-undang ini adalah keinginan dari komisi VII 

untuk memperkuat kelembagaan KLH atau pemerintah dalam menangani masalah-

masalah lingkungan hidup. Terkait hal ini, ada beberapa opsi yang dipilih dalam 

RUU ini, yaitu kementerian lingkungan hidup diberi kewenangan juga untuk 

penegakan hukum dengan penerapannya pada penyidikan, maka PPNS diberi 

kewenangan seperti polisi dan jaksa untuk melakukan pengusutan terhadap 

beberapa kasus lingkungan. Opsi lain yang diusulkan oleh LSM adalah membentuk 

komisi independen semacam KPK, yaitu komisi nasional perlindungan lingkungan 

                                                           
156 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm.5. 
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dengan kewenangan seperti KPK untuk melakukan proses hukum, yaitu melakukan 

berbagai penegakan hukum untuk kasus-kasus lingkungan. 

Dalam RPDU tanggal 14 Juli 2009, Philipus dari ASPEMBAYA mengusulkan agar 

kewenangan menahan dan menangkap pelaku dihapuskan agar tidak 

menimbulkan kerancuan dengan kewenangan penyidik, kepolisian, dan kejaksaan 

serta untuk mengurangi tindakan yang berlebihan dari para PPNS. ASPEMBAYA 

mengusulkan agar penangkapan, kewenangan penangkapan dan penahanan 

ditangani oleh penyidik yang resmi.157 Namun dalam diskusi berikutnya, anggota 

Komisi VII lebih menginginkan agar kewenangan PPNS tetap diperluas. Dalam Rapat 

Panja tanggal 18 Juli 2009, anggota Komisi VII menyepakati tugas dan kewenangan 

PPNS serta memasukan rumusan pasal untuk dibahas dalam timus. 

Secara teoritis penyidikan adalah kegiatan pengumpulan bukti untuk membuat 

terang suatu tindak pidana.158 Hukum acara Indonesia mengatur bahwa wewenang 

penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).159 

PPNS bertugas menangani kasus-kasus khusus yang membutuhkan keahlian atau 

keilmuan tertentu dalam penyidikannya. Adanya PPNS ini tidak lantas 

mengesampingkan posisi polisi sebagai penyidik utama dalam tindak pidana, PPNS 

dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan polisi.160 

PPNS melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing.161 Hal ini membuat kewenangan PPNS 

sangat limitatif, hanya sebatas hal-hal yang secara eksplisit dicantumkan dalam 

undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Memperhatikan 

perkembangan kasus lingkungan hidup, dirasa penting untuk menambahkan 

beberapa kewenangan PPNS lingkungan hidup.162 Oleh karena hal tersebut, penting 

untuk mencantumkan secara tegas tambahan wewenang PPNS lingkungan hidup 

dalam UU No. 32 Tahun 2009. Wewenang tambahan ini meliputi wewenang 

melakukan penyitaan; menghentikan penyidikan; memasuki tempat tertentu, 

memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; melakukan penggeledahan 

serta menangkap dan menahan. 

 

 

 

                                                           
157 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 14 Juli 2009, hlm.11. 

158 Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun, Pasal 1 ayat (1) butir 2 

159 Ibid., Pasal 1 ayat (1) butir 1 jo pasal 6. 

160 Ibid., Pasal 7 ayat (2). 

161  Pasal 5 PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan 
Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengaman 
Swakarsa dan Pasal 7 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

162 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 18 Juli 2009, hlm. 5. 
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3. Perluasan alat bukti 

Pasal 96 

Alat  bukti  yang  sah  dalam  tuntutan  tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :  

a.  keterangan saksi;  

b.  keterangan ahli;  

c.  surat;  

d.  petunjuk;  

e.  keterangan terdakwa; dan/atau  

f.  alat  bukti  lain,  termasuk  alat  bukti  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. 

Penjelasan : 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,  

atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan  itu; dan/atau alat 

bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, 

benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, 

suara  atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau 

perporasi yang  memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. 

 

Dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009, dalam pembahasan mengenai barang bukti, 

Prayekti dari ICEL mengusulkan untuk membuat pengaturan tentang pembuktian 

terbalik terbatas, karena dalam kasus-kasus besar umumnya barang dan alat bukti 

dikuasai oleh perusahaan dan sering sekali polisi atau jaksa susah mengakses alat 

bukti tersebut. Jika ada pengaturan tentang pembuktian terbalik pada kasus-kasus 
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berdampak sangat luas, berintensitas luar biasa, perusahaan-perusahaan itu akan 

berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.163 

RUU PLH menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan 

tenaga ahli. Menurut Rapiuddin Hamarung selaku Ketua Rapat, jenis-jenis alat bukti 

ini tidak relevan dengan lingkungan hidup, pernyataan ini dipaparkan pada Rapat 

Panja tanggal 29 Juli 2009.164 Pernyataan Rapiuddin Hamarung ini ditanggapi oleh 

KLH pada rapat yang sama. Perwakilan KLH mengatakan bahwa ada tambahan alat 

bukti, yaitu pada huruf (c) pasal tersebut165 

pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, simbol atau proposal yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau 

dibaca. Barang-barang ini akan digunakan dalam pembuktian pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan. 

KLH memaparkan bahwa perkara lingkungan pidana di pengadilan itu ada dua tipe, 

yaitu konvensional dan perkara yang pemikirannya maju. Rata-rata hakim yang 

konvensioan memegang teguh pernyataan bahwa alat bukti itu hanya yang ada di 

dalam KUHAP. Mereka tidak mau mempertimbangkan alat bukti elektronik. Padahal 

perkara-perkara lingkungan sangat kaya dengan pembuktian. Ada beberapa 

perkara lingkungan ditolak karena barang buktinya elektronik. Jadi KLH 

memasukkan rincian alat bukti ini untuk membuka ruang bagi hakim untuk 

menerima bukti non-konvensional. 

Rapiuddin Hamarung kemudian mempertanyakan apakah Undang-Undang 

Lingkungan boleh mengatur hal ini. Pertanyaan ini dijawab oleh perwakilan dari 

POLRI, bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sudah mengakui hasil-hasil informasi teknologi dapat digunakan sebagai 

alat bukti dalam perkara perdata dan pidana. Jadi menurut perwakilan POLRI, 

bentuk barang bukti non-konvensional tidak perlu lagi diatur. 

Secara konseptual alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal berupa bentuk dan 

jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan 

tentang sebuah masalah yang diperkarakan di pengadilan, alat-alat bukti tersebut, 

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.166 

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem stelsel negatief wettelijk, dimana 

untuk menjatuhkan sanksi pidana hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dan didukung dengan 

                                                           
163 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm.22. 

164 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 29 Juli 2009, hlm.2. 

165 Ibid., hlm.54. 

166 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara  Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 
hlm.11 dan   Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 544. 
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keyakinan hakim.167 Hal ini membuat alat bukti untuk perkara pidana yang diakui di 

pengadilan hanya terbatas dengan apa yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) 

KUHAP yaitu ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa. 

Perkembangan zaman dan teknologi membuat hal-hal yang dapat membuat terang 

perkara dan membantu penilaian hakim tidak hanya sebatas lima hal yang disebut 

dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, terlebih di kasus-kasus lingkungan yang banyak 

menggunakan alat bukti ilmiah (scientific evidence), teknologi seperti foto satelit 

dan citra hot spot belum diakomodasi oleh KUHAP. Oleh karena itu, perluasan alat 

bukti diperlukan dalam perkara lingkungan. Saat ini sudah banyak undang-undang 

yang mengatur mengenai perluasan alat bukti seperti UU No. 11 Tahun 2008, kata 

perundang-undangan yang ada. 

 

4. Penerapan asas premum remedium dan ultimum remedium 

Dalam teks UU No. 32 Tahun 2009, pada akhirnya ketentuan yang memperjelas 

mengenai penerapan ultimum remedium dalam pidana lingkungan (yang secara 

umum menganut premum remedium) menjadi jelas. Berikut adalah salah satu pasal 

yang menganut premum remedium, sementara hanya satu pasal yang merupakan 

ultimum remedium. 

 

Asas Premum Remedium (Contoh) 

Pasal 78 

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. 

Penjelasan : 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983) , hlm. 
19. 
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Asas Ultimum Remedium 

Pasal 100  

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu 

gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak  

Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  hanya  dapat  dikenakan apabila  sanksi  

administratif  yang  telah dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau pelanggaran  dilakukan  lebih  dari  

satu kali. 

Penjelasan : 

Cukup jelas 

 

Pada awalnya, RUU PLH versi DPR tidak memuat ketentuan mengenai pengecualian 

premum remedium.168 Dalam RDPU tanggal 13 Juli 2009 mengenai pembahasan 

asas subisdaritas (ultimum remedium), Prayekti dari ICEL mengusulkan untuk 

memuat penjelasan mengenai pengecualian asas subsidiaritas.169 Hal ini 

dikarenakan selama ini sering sekali ketika ada sengketa, hakim dan pengacara 

bersembunyi di balik asas ini, sehingga ketika masyarakat atau jaksa mengajukan 

tuntutan pidana, mereka menemukan kesulitan untuk memproses tuntutan mereka 

karena penegakan hukum administrasi dan perdata belum dilakukan. Padahal 

dalam kasus-kasus besar, proses penegakan hukum administrasi dan perdata tidak 

mungkin dilakukan karena dampak dari suatu kegiatan bersifat besar dan perlu 

segera ditangani. Sekalipun penegakan hukum pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 

pada umumnya menganut prinsip premum remedium, akan tetapi terdapat 

pengecualian pada pasal 100 yang berdasarkan asas ultimum remedium. 

Penegakan hukum pidana berdasarkan asas premum remedium dalam UU No. 23 

Tahun 1997 ternyata menimbulkan masalah dalam penerapannya. Identifikasi 

masalah dalam penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 menemukan bahwa perumusan 

tentang asas subsidiaritas (ultimum remedium) dalam UU No. 23 Tahun 1997 dinilai 

justifikasi terhadap pengecualian 

dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi.170  

 

 

                                                           
168 Dalam UU No. 23 Tahun 1997 maupun UU No. 32 Tahun 2009 (bagian Penjelasan), ultimum remedium 
dirujuk sebagai „asas subsidiaritas‟. Penggunaan istilah ini dalam hal tertentu menimbulkan kebingungan 
terutama di kalangan praktisi. Oleh karena itu, dalam Publikasi ini, Tim Penulis menggunakan istilah 
ultimum remedium dan premum remedium. 

169 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda RDPU tanggal 13 Juli 2009, hlm. 21. 

170 Ibid., hlm. 65. 
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Dalam hal ini, rumusan penjelasan dalam UU No. 23 Tahun 1997 dianggap :  

1. Belum memberikan kejelasan apakah penerapannya berlaku untuk semua jenis 

tindak pidana, baik formil  maupun materiil;  

2. Tidak memberikan kejelasan tentang kriteria tingkat kesalahan pelaku yang 

relatif  berat dan akibat perbuatannya  yang  relatif  besar  serta  menimbulkan 

keresahan  masyarakat. 

Ketidakjelasan ini menimbulkan permasalahan nyata dalam pendayagunaan 

instrumen penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup. 

Berdasarkan data dari KLH, sejak tahun 2002 hingga 2007 di beberapa daerah 

terdapat 33 tindak pidana lingkungan hidup di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

selalu mempertanyakan penerapan asas ini. Bahkan, 9 kasus dari total kasus yang 

diajukan ke pengadilan, asas subsidiaritas ini menjadi salah satu penyebab terdakwa 

diputus bebas murni oleh hakim.171 Hal ini dipertegas pula oleh ICEL yang 

menegaskan bahwa ketidakjelasan asas subsidiaritas (ultimum remedium) dalam 

pidana lingkungan justru seringkali menyebabkan keengganan penegak hukum 

untuk memproses laporan tindak pidana lingkungan dengan alasan belum 

ditempuhnya proses hukum administrasi atau perdata.172 

Namun dalam penelusuran risalah sidang selanjutnya tidak ditemukan perdebatan 

yang muncul mengenai penerapan asas ini. Perdebatan tentang premum remedium 

dan ultimum remedium hanya muncul dua kali dalam konteks pengecualian 

terhadap premum remedium yang lebih jelas sebagaimana disampaikan dalam 

identifikasi masalah dan disampaikan oleh perwakilan dari ICEL.173 

Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 mencoba menjawab permasalahan dengan 

memberikan kriteria yang lebih jelas kapan premum remedium dikesampingkan 

dalam penegakan hukum pidana lingkungan.  

Dalam Naskah Akademis, dipaparkan secara singkat teori yang mendasari 

penggunaan premum remedium pada sebagian besar pasal, dan bagaimana 

ultimum remedium diakomodir. Sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan 

dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku 

maupun masyarakat umum; dan penggunaan ultimum remedium haruslah sesuai 

dengan tujuan tersebut.174 Efek jera hanya dapat ditimbulkan apabila sanksi yang 

dikenakan pada pelanggar diperberat sehingga sanksi harus lebih besar daripada 

                                                           
171 Ibid. 

172 Ibid., hlm. 298. 

173 Ibid. 

174 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 78. 
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kerusakan yang timbul. Dalam hal ini, Naskah Akademis mengutip Faure dengan 

rumusan sebagai berikut :175  

           

Sanksi  =   B (potensi bahaya yang ditimbulkan) 

                  D (probalitas dilakukannya deteksi) 

 

Semakin kecil kemungkinan dilakukannya deteksi, maka dibutuhkan sanksi yang 

besar. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa sanksi hukum perdata dan administratif tidak 

cukup memberikan efek jera, terlebih lagi ditambah dengan kesulitan Indonesia 

dalam melakukan deteksi terhadap pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, baik 

karena kelemahan kelembagaan, kekurangan SDM serta sarana dan prasana lainnya 

maupun karena masih dianutnya paradigma pro-pembangunan.176 Oleh karena itu, 

dalam hal potensi bahaya yang besar, maka diperlukan penegakan hukum pidana 

yang tidak terbelenggu asas ultimum remedium.177 

Penjelasan Faure, yang secara sekilas lebih berfokus pada perberatan sanksi pidana 

di atas, akan lebih jelas ketika dihubungkan dengan konteks berikut: keputusan 

penggunaan premum remedium dalam pidana lingkungan erat kaitannya dengan 

batasan antara hukum pidana dan hukum administrasi.178 Intensi pembuat UU No. 

32 Tahun 2009 untuk memberikan batasan penegakan hukum pidana dan 

administrasi lingkungan adalah berfokus pada akibat bahaya (endangerment) yang 

ditimbulkan. Akan tetapi, dalam konsultasi dengan pemegang kepentingan lainnya, 

untuk menentukan batas bahaya yang pasti (baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas polutan) secara saintifik maupun teknis tidaklah dimungkinkan. Sehingga, 

pendekatan lainnya adalah seberapa besar kemampuan mendeteksi dalam 

penegakan hukum administrasi di Indonesia. Beberapa penelitian mengindikasikan 

bahwa probabilitas dilakukannya deteksi di Indonesia sangat kecil. Hal ini pada 

akhirnya mendukung argumen penggunaan premum remedium dalam penegakan 

pidana lingkungan hidup di Indonesia.179 

Dalam pasal 100 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, penegakan hukum pidana 

lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan 

penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan 

penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Keresahan mengenai 

kejelasan pengecualian dari asas premum remedium dalam penegakan hukum 

                                                           
175  Ibid.  

176 Ibid. 

177 Ibid. 

178 Wawancara dengan Sukma Violetta, S.H., LL.M., Ahli Hukum Pidana dan Tim Perumus UU No. 32 
Tahun 2009, pada 5 April 2014. 

179 Ibid. 



 
245 

  

pidana lingkungan menekankan pada pentingnya untuk tetap memperhatikan 

ultimum remedium dan merumuskan hukum pidana sebagai upaya terakhir apabila 

sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata serta 

alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat 

kesalahan pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya relatif besar dan/atau 

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau menyebabkan 

penyakit atau kematian orang.180 

Ketentuan mengenai penerapan asas ultimum remedium hanya berlaku pada delik 

formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, 

emisi, dan gangguan.181 Penerapan asas ini hanya ada pada ketentuan Pasal 100. 

Namun penting untuk dilihat keterkaitannya, dimana Pasal 100 terkait sangat erat 

dengan baku mutu effluent yang merupakan instrumen pencegahan pencemaran 

lingkungan. Baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan 

secara tegas diatur secara kuantitatif dalam perundang-undangan turunan, dan 

pelanggarannya terlebih dahulu merupakan rezim penegakan hukum administasi. 

Yang menjadi pidana adalah apabila pelaku usaha telah dijatuhi sanksi administratif 

tertentu dan tidak mematuhinya. Dalam sanksi administratif sendiri, terdapat 

tahapan yang terkait erat dengan Pasal 76 yang memandatkan pelanggaran 

administratif untuk ditindak dengan sanksi tertentu.182 Lebih jauh mengenai sanksi 

administratif telah dibahas dalam Bab Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Sanksi 

pidana yang bersifat ultimum remedium dapat diterapkan apabila sanksi 

administratif telah (1) dijatuhkan dan tidak dipatuhi; atau (2) jika pelanggaran 

secara spesifik terhadap salah satu tingkatan sanksi dalam Pasal 76, sehingga baik 

sanksi tersebut adalah teguran tertulis maupun paksaan pemerintah, selama sanksi 

tersebut tidak dijalankan, maka proses pidana telah dapat dimulai. Sementara itu, 

pasal-pasal pidana yang berdasarkan asas premium remedium tidak perlu 

menempuh penegakan hukum administrasi dulu agar dapat ditindaklanjuti.  

 

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

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  

                                                           
180 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Naskah Akademis Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 78. 

181 Sukma Violetta, S.H.LL.M, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Corporate Criminal Liability, 
Dipresentasikan pada Pelatihan Sertfikasi Hakim Lingkungan, Kamis, 14 November 2013. 

182 Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009: Sanksi administratif yang diberikan mencakup (1) Teguran tertulis; 
(2) Paksaan pemerintah; (3) Pembekuan izin lingkungan; (4) Pencabutan izin lingkungan. 
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b. orang  yang  memberi  perintah  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau orang  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 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. 

Penjelasan : 

Cukup jelas 

 

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 

Penjelasan : 

Cukup jelas 

 

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  di  

dalam  dan  di  luar  pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku 

fungsional.  

Penjelasan : 

Yang  dimaksud  dengan  pelaku  fungsional  dalam  Pasal  ini adalah badan usaha dan badan 

hukum.  

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan  badan  hukum  karena  tindak  

pidana  badan  usaha  dan badan  hukum  adalah  tindak  pidana  fungsional  sehingga pidana  

dikenakan  dan  sanksi  dijatuhkan  kepada  mereka yang  memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  

fisik  dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. 

Yang  dimaksud  dengan  menerima  tindakan  dalam  Pasal  ini termasuk  menyetujui,  

membiarkan,  atau  tidak  cukup melakukan  pengawasan  terhadap  tindakan  pelaku  fisik, 

dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. 

 

Pasal 119 

Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat 

dikenakan  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata tertib berupa:  

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
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b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 

c. perbaikan akibat tindak pidana; 

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pasal 120 

(1) Dalam  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  119 huruf  a,  huruf  b,  

huruf  c,  dan  huruf d, jaksa  berkoordinasi  dengan  instansi  yang bertanggung jawab di 

bidang perlindungan dan  pengelolaan lingkungan  hidup  untuk melaksanakan eksekusi. 

(2) Dalam  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  119 huruf  e,  

Pemerintah  berwenang  untuk mengelola  badan  usaha  yang  dijatuhi sanksi penempatan di 

bawah pengampuan untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

Penjelasan 

Cukup jelas 

 

Pertanggungjawaban pidana korporasi (PPK) tidak banyak dibahas dalam risalah 

sidang, namun masih ada beberapa pembahasan seperti pembahasan mengenai 

terminologi badan usaha yang dibahas pada Rapat Panja tanggal 29 Juli 2009.183 

Dalam rapat tersebut, ada masukan dari H.Fachruddin Djaya (Anggota Komisi VII) 

yang mengajukan usulan agar definisi orang dimaknai sebagai orang-perseorangan 

termasuk korporasi dimana korporasi ini meliputi badan usaha yang berbadan 

hukum dan badan usaha yang non badan hukum.184 Namun akhirnya terminologi 

badan usaha dipilih daripada korporasi demi keseragaman terminologi dengan 

yang digunakan di undang-undang lain seperti UU Ketenaga-listrikan atau UU 

Minerba. 

Pembahasan lainnya mengenai PPK yang ditemukan dalam penelusuran risalah 

sidang mengenai pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan. Dalam Rapat Panja 

tanggal 30 Agustus 2009, terjadi perdebatan diantara beberapa anggota Komisi VII 

yang mempertanyakan apakah tepat jika pengelolaan badan usaha yang 

ditempatkan di bawah pengampuan akan diserahkan pada Balai Harta Peninggalan. 

Pihak Pemerintah mengusulkan agar pengelolaan badan usaha ini diserahkan pada 

KLH saja, karena Balai Harta Peninggalan hanya mengelola asetnya saja, bukan 

kegiatannya. KLH  dapat mejadi pengelola badan usaha yang diampu dalam rangka 
                                                           
183 Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 29 Juli 2009, hlm. 45.  

184 Pasal 1 RUU PLH. 
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untuk menjalankan perintah pegadilan. Akhirnya disepakati bahwa Balai Harta 

nti Pemerintah lah yang 

akan menentukan lembaga mana yang berwenang. 

Selain pembahasan mengenai terminologi badan usaha dan pelaksanaan eksekusi 

sanksi pidana tambahan, tidak ditemukan lagi pembahasan mengenai PPK lainnya. 

Oleh karena itu pada bagian ini, pembahasan akan memfokuskan kepada analisis 

teoritis PPK dan menjelaskan beberapa isu penting, yaitu: terminologi badan usaha; 

pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi; hubungan 

konsep korporasi (pengaturan Pasal 116 ayat (2)) dengan konsep penyertaan; sanksi 

pidana bagi pertanggungjawaban pidana korporasi; dan penjelasan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan. 

Secara teoritis, hukum pidana pada awalnya membatasi subjek hukum yang dapat 

dikenai pidana sebatas pada natural person atau individu. Begitu pula dengan 

hukum pidana Indonesia dimana KUHP menganut pandangan bahwa badan hukum 

tidak dapat dipidana (universitas delinquere non potest)  dengan anggapan bahwa 

Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (no soul to be 
damned and no body to be kicked)185 

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam kegiatan perekonomian dan 

mulai diterimanya doktrin functional daderschap (pelaku fungsional), korporasi 

mulai diposisikan sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

Tindak pidana korporasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui UU No.7 

Drt tahun 1955 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi yang mengatur bahwa dalam 

tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat 

dipidanakan (meniru pasal 15 ayat (1) Wet Economische Delicten 1950 Belanda). 

Kemudian mulai diadopsi oleh peraturan perundang-undangan lain termasuk 

undang-undang lingkungan. 

Dalam perkembangan awal hukum lingkungan di berbagai Negara, sanksi yang 

dikenakan bagi korporasi pada masa itu biasanya berupa denda, yang jumlahnya 

sangat tidak signifikan dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan dan 

ongkos ekonomi yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan.186 Sanksi yang 

demikian tidak memberikan efek pencegahan (deterrent effect) yang cukup kuat 

terutama bagi pelaku usaha. Berbagai kasus menunjukkan bahwa khususnya 

korporasi menganggap bahwa dari sudut pandang biaya yang dikeluarkan, adalah 

lebih efektif untuk tetap mencemari lingkungan lebih dari batas yang 

diperbolehkan oleh hukum dan hanya membayar denda tertentu jika memang 

korporasi tersebut secara nyata diputuskan melanggar hukum atau peraturan 

                                                           
185John C. Coffee, Jr, “No Soul to Damn- No Body To Kick; An Unscandalized Inquiry Into The Problem of 
Corporate Punishment”, Michigan Law Review Vol. 79.No. 3, (January, 1981), hlm 1. 

186 Yingyi Situ dan David Emmons, Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the 
Environment, (New York: Sage Publications, 1999). 



 
249 

  

mengenai lingkungan.187 Dengan skema ini, analisis biaya dan keuntungan (cost-
benefit analysis) mengenai kepatuhan terhadap hukum lingkungan memberikan 

pilihan bagi perusahaan untuk tetap menekan biaya operasional produksi dan 

meningkatkan daya saing dengan secara sadar tetap mencemari lingkungan. Di sisi 

lain, perusahaan dengan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan lingkungan 

hidup dan dengan demikian mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar 

menjadi kalah kompetitif dalam komponen harga, sehingga kepatuhan lingkungan 

malah menjadi disinsentif.188 

Atas dasar inilah berbagai Negara mulai mengatur perilaku korporasi sebagai 

pencemar melalui pemidanaan yang memberikan sanksi denda dalam jumlah yang 

sangat besar maupun kemungkinan untuk memenjarakan personel korporasi.189 

Diskursus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri telah diterima 

secara global, sehingga lebih jauh dalam sub-bab ini akan dibahas penerapan 

pemidanaan korporasi secara spesifik dalam konteks kejahatan lingkungan.190 

Dalam UU No. 32 Tahun 2009, terminologi yang digunakan adalah badan usaha. 

Terminologi ini berbeda dengan yang digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997, 

seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 10 

Perbandingan Terminologi Badan Usaha  

dalam UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009 

UU No. 23 Tahun 1997 UU No. 32 tahun 2009 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama 

badan hukum, perseroan, perserikatan, 

yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana 

dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan 

tata tertib sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 116 

Ayat (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 

                                                           
187 Kevin Tomkins, Police, Law Enforcement and the Environment, Criminal Justice, Volume 16, Issue 3, (Maret, 
2005), hlm. 294-306. 

188 Ibid. 

189 Ibid. 

190 Pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang pesat dalam diskursus doktrinal pada akhir abad 
ke-19. Secara internasional, terdapat beberapa model yang berbeda dalam penerapan pertanggungjawaban 
pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban pidana ini telah berevolusi secara berbeda dalam rezim 
hukum civil law dan common law, yang di masing-masing negara perkembangannya mencerminkan 
realitas historis dan sosio-ekonomi. Lihat: Richard Gruner, Corporate Criminal Liability and Prevention, (Law 
Journal Press ed., 2nd release, 2004), Lihat juga: Florin Streteanu & Radu Chirita, Raspunderea Penala A 
Persoanei Juridice, (Rosetti ed., 2002) sebagaimana dikutip dalam Anca Iulia Pop, Criminal Liability of 
Corporations - Comparative Jurisprudence, (Michigan State University College of Law: 2006), hlm. 9-15. 
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Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan 

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan 

atau organisasi lain tersebut maupun 

terhadap mereka yang memberi perintah 

untuk melakukan tindak pidana tersebut 

atau yang bertindak sebagai pemimpin 

dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-

duanya. 

melakukan  tindak  pidana  tersebut  

atau orang  yang  bertindak  sebagai  

pemimpin kegiatan dalam tindak 

pidana tersebut 

 

Pasal 116 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 merapikan rumusan dan konstruksi dari 

Pasal 46 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997, dimana pada Pasal 46 Ayat (1) ini 

tanggungjawab pidana dapat 

karena perseroan dan yayasan itu sendiri merupakan bentuk badan hukum, 

sehingga pada pasal baru kesemua kategori ini dimasukan dalam terminologi 

badan usaha. 

Dari segi teoritis yang berkembang di dunia internasional, korporasi berbeda 

pengertian badan usaha yang meliputi badan usaha berbentuk badan hukum dan 

non badan hukum. Berdasarkan Black Law Dictionary pengertian hukum dari 

korporasi adalah sebagai berikut191: 

An entity (usually a business) having authority under law to act as a single 
person distinct from shareholders who own it, having rights to issue stock 
and exist indefinitely. A group of succession of perons, established in 
accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal 
personality distinct from the natural persons who make it up, exist 
indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution 
gives it  

Terjemahan bebas:  

Suatu organisasi (pada umumnya dalam suatu bisnis) yang mempunyai 

kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi 

tunggal yang dibedakan dengan para pemegang saham sebagai pemilik, 

mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang keberadaannya adalah 

terpisah. Suatu kelompok orang, yang didirikan menurut undang-undang ke 

dalam suatu manusia ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki 

sebuah kepribadian hukum yang berbeda dengan pribadi kodrati (manusia 

alamiah) yang membuatnya ada, dan keberadaannya terlepas dari mereka, 

                                                           
191 Black‟s Law Dictionary Eight Edition, Ed Bryan A.Garner, 2004, hlm 365  
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dan memiliki kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar yang 

dibuatnya192 . 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  ketika berbicara korporasi maka 

akan berbicara mengenai badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri 

terpisah dari Pendirinya.193  Hal ini selaras dengan konsep hukum yang hanya  

mengenal dua subjek hukum yaitu : orang (naturlijk person) dan badan hukum 

(recht person). Badan hukum sebagai subjek hukum tersendiri tentunya dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun badan usaha yang tidak 

berbentuk badan hukum bukanlah subjek hukum, jika suatu badan usaha non-

badan hukum melakukan kejahatan, maka subjek hukum yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban adalah orang (naturlijk person) yang memiliki badan usaha 

tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah firma melakukan pelanggaran hukum, maka 

yang dimintakan pertanggungjawaban sebagai subjek hukum adalah sekutu dari 

firma tersebut. 

Dalam perkembangan hukum Indonesia, banyak mengadopsi konsep yang dikenal 

dalam KUHP Belanda, Pasal 51 ayat (3) KUHP Belanda menyatakan bahwa194  

-bagian sebelumnya, yang disebutkan 

berikut ini dianggap setara dengan badan hukum, yaitu: badan 

usaha non-badan hukum, firma, perusahan pemilik kapal dan 

 

Hal ini pulalah yang mempengaruhi badan usaha non-badan hukum juga 

dimasukan dalam pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Memang terdapat 

beberapa undang-undang selain UU No. 32 Tahun 2009 yang mendefinisikan 

korporasi sebagai badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non-badan 

hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Pekerja. Namun ada pula undang-undang yang secara tegas 

menyatakan bahwa korporasi harus berbentuk badan hukum seperti UU No. 21 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahkan dalam Pasal 182 RUU- KUHP 

disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau 

kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

                                                           
192  Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu 
Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19-20. 

193 Butterworth Conscise Australian Legal Dictionary juga mendefinisikan corporation sebagai sebuah 
badan hukum (legal entity) lihat Butterworth Conscise Australian Legal Dictionary, Second Edition, 
Butterworths, Australia, 1998, hlm.99. Selain itu W.J Brown juga mendefinisakan corporation sebagai 
sebuah badan hukum (lega person with a legal existence) lihat W.J Brown, Practical Company Law, Pa 
Books Ltd., Cavaye Place, London SW 19 9pg, First Published 1984, hlm. 12 

194 Prof. Nico Keijzer, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, makalah disampaikan dalam seminar 
“Pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”, 
diadakan oleh UKP4 pada tanggal 21 Mei 2013, hlm. 3. 



 
252 

  

Salah satu isu yang penting dalam PPK adalah menentukan pihak yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban.  PPK memiliki beberapa teori yang dikenal di 

beberapa negara, antara lain :195 

a. Teori Identifikasi (Inggris) : PPK berdasarkan tindakan organ tertentu 

(Direksi) dalam korporasi; 

b. Teori Aggregasi (Amerika Serikat) : PPK berdasarkan tindakan satu/lebih 

pegawainya yang memenuhi unsur delik; 

c. Teori Budaya Korporasi: pertanggungjawaban korporasi berdasarkan 

keadaan dimana pelanggaran sesuai dengan budaya didalam korporasi 

tersebut; 

d. Vicarious Liability:  korporasi bertanggungjawab atas tindakan orang di 

dalamnya; 

e. Strict Liability :  pertanggungjawaban korporasi secara mutlak. 

Konsep pengaturan tindak pidana korporasi di Indonesia berkiblat pada konsep 

yang berkembang di Belanda. 

(power acceptance
pidana korporasi  sebagaimana diputus oleh Mahkamah Agung Belanda dalam 

perkara the Ijzerdraad arrest pada tahun 1953196 . Menurut kriteria ini, korporasi 

dapat dimintakan pertanggungjawaban memenuhi dua syarat:197 

1. Korporasi mempunyai kewenangan pengendalian terhadap pelaku untuk 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut 

2. Korporasi menerima tindakan pelaku merupakan kebijakan korporasi atau 

ada kurangnya pengawasan atau pembiaran oleh korporasi sehingga 

tindakan tersebut terjadi 

Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung Belanda pada tahun 2003 

menyatakan untuk tidak menjadikan syarat power and acceptance ini sebagai satu-

satunya dasar menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga 

kriteria tambahan yaitu198: 

1. Apakah ada suatu perbuatan (commission) atau kelalaian (omission) yang 

dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk suatu badan hukum, baik 

karena pekerjaannya atau karena alasan lain? 

                                                           
195 Ibid., hlm. 4.  

196 Ibid., hlm 4. 

197 Sukma Violetta, S.H.,LL.M, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Corporate Criminal Liability, 
Dipresentasikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan, Kamis, 14 November 2013, hlm. 9. 

198 Nico Keijzer, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, hlm 4. 
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2. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan operasional bisnis pada 

umumnya/secara normal yang biasa dilakukan oleh badan hukum terkait? 

3. Apakah tindakan tersebut bermanfaat bagi usaha dari badan hukum? 

Dalam beberapa instrumen hukum Eropa, ditegaskan bahwa badan hukum dapat 

dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan orang di 

dalamnya yang mempunyai posisi kunci dalam badan hukum berdasarkan 

kriteria199: 

1. Memiliki kekuatan untuk mewakili badan hukum (a power of 
representation of legal person); 

2. Memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama badan 

hukum (an authority to take decision on behalf of the legal person); 

3. Memiliki wewenang untuk melakukan kontrol dalam badan hukum (an 
authority to exercise control within the legal person as well as for 
involvement of such a natural person as accessory or instigator in the 
above-mentioned offences; 

4. Tanggungjawab badan hukum tidak menghilangkan tanggungjawab 

pidana atas orang yang sebagai pelaku, penganjur atau sebagai 

pembantu tindak pidana (Liability of a legal person shall not exclude 
criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, 
instigator of, or accessories to the criminal offences).  

Dari konsep ini jika dijewantahkan dalam ketentuan Pasal 116 Ayat (1), maka yang 

dapat dimintakan pertanggungjawab adalah: 

a. Badan usaha dan/atau; 

b. Pemberi perintah atau pemimpin kegiatan 

Baik UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 keduanya telah 

mengakomodasi dua pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ini 

(badan usaha dan orang), namun dalam prakteknya penentuan siapa yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban ini banyak menimbulkan kesalahpahaman dan 

multitafsir, berikut akan dibahas satu persatu : 

 

a. Badan usaha sebagai pihak yang dimintakan pertanggungjawaban 

Badan usaha dapat diajukan sebagai terdakwa dengan diwakili oleh pengurusnya 

yang secara hukum memang berwenang untuk mewakili badan usaha. Namun 

perlu diingat, walaupun ia diwakilkan oleh Pengurus,Terdakwanya tetaplah badan 

usaha ini sendiri bukan Pengurus yang mewakilinya. Kesalahan yang sering terjadi 

                                                           
199 Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (1999) dan EU Convention on Cyber 
Crimes (2011). 
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adalah pencampuran antara posisi Pengurus sebagai wakil dari korporasi dan 

Pengurus sebagai orang/individu. Sebagai contoh kasus Pencemaran oleh PT. 

Dongwoo Environmental Indonesia,200 kasus ini disidangkan dengan dakwaan 

terpisah antara badan usaha yaitu PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang 

diwakili Kim Young Woo sebagai Pengurus dengan dakwaan terhadap pelaku 

fungsional yaitu Kim Young Woo selaku Direktur. Namun pada dakwaan terhadap 

PT. Dongwoo Environmental Indonesia, nama terdakwanya adalah Kim Young Woo. 

Hal ini tentu menyesatkan, walaupun badan usaha diwakili oleh Pengurus, nama 

Terdakwa haruslah tetap nama badan usaha agar tidak error in persona. 

Dalam menentukan siapa yang mewakili badan usaha perlu berhati-hati dalam 

membaca ketentuan Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi: 

huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh 

pengurus yang berwenang mewakili  di  dalam dan di luar pengadilan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional  

Pasal ini tidak boleh dimaknai bahwa yang mewakili harus selalu pengurus yang 

juga berkapasitas sebagai Pelaku Fungsional (pengendali) dalam tindak pidana 

tersebut, justru lebih baik jika yang mewakili badan usaha bukan pengurus yang 

juga didakwa sebagai Pelaku Fungsional guna menghindari kekeliruan seperti kasus 

PT. Dongwoo di atas201.  

Perumusan kalimat pada pasal ini rawan menimbulkan multitafsir dan sebenarnya 

tidak sesuai dengan original intent dari tim ahli perumusan UU No. 32 Tahun 2009. 

Perumusan kalimat pada pasal ini telah salah menempatkan posisi Pelaku 

Fungsional, kesalahan juga terdapat pada penjelasan pasal ini yang berbunyi: 

Penjelasan pasal 118 

adalah badan usaha dan badan hukum. 

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha 

dan badan hokum karena tindak pidana badan usaha dan 

badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga 

pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang 

memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima 

tindakan pelaku fisik tersebut. 

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini 

termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup 

melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku 

                                                           
200 Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010 . 

201 Wawancara dengan Sukma Violetta, S.H., LL.M., Ahli Hukum Pidana dan Tim Perumus UU No. 32 
Tahun 2009, pada 5 April 2014. 



 
255 

  

fisik,dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan 

 

Kesalahan terdapat pada penjelasan pertama yang menyatakan bahwa pelaku 

fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Pelaku fungsional bukanlah 

badan usaha atau badan hukum, melainkan orang yang memenuhi kualifikasi Pasal 

116 Ayat (1) poin b, yaitu orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai 

pemimpin dalam tindak pidana. Penjelasan pasal ini awalnya dimaksudkan untuk 

memperkenalkan pemahaman bahwa dalam tindak pidana korporasi utamanya 

yang dijerat adalah pelaku fungsional bukan pelaku fisik saja202 

Dalam menempatkan badan usaha sebagai pihak yang diminta 

pertanggungjawaban pidana, perlu diperhatikan juga bahwa badan usaha tidak 

bisa dikenakan sanksi pokok berupa penjara, sehingga tuntutan yang diajukan 

hendaklah sanksi pokok berupa denda dan sanksi pidana tambahan. Di beberapa 

kasus masih ditemukan Jaksa menempatkan badan usaha sebagai Terdakwa tapi 

masih menuntut pidana penjara. 

 

b. Pemberi perintah atau pemimpin kegiatan yang dimintakan 

pertanggungjawaban 

Pasal 116 ayat (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 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.  

Pasal ini menunjukan bahwa yang utama disasar dalam pertanggungjawaban 

pidana korporasi adalah pelaku fungsional (functionale daderschap/functional 
perpetrator). Pelaku fungsional ini perbuatannya dapat dikonstruksikan sebagai 

perbuatan korporasi. Guna menentukan pejabat fungsional mana yang dapat 

dikatakan sebagai pelaku fungsional dapat digunakan kriteria-kriteria yang telah 

dipaparkan diatas, namun dua kriteria utama yang lazim digunakan adalah kriteria 

yang terdapat dalam kasus Slavenburg, yaitu kriteria power and acceptance. Power 

artinya pelaku utama dan/atau pelaku fungsional memiliki kewenangan untuk 

menghentikan atau melanjutkan tindak pidana, sedangkan acceptance artinya 

pelaku fungsional menerima terjadinya tindak pidana.203 

                                                           
202 Ibid. 

203 Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau 
tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik,dan/atau memiliki kebijakan yang 
memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut (penjelasan pasal 118 UU NO. 32 TAHUN 2009) 
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Semua pejabat yang memenuhi kriteria sebagaimana dipaparkan di atas dapat 

dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, baik 

pejabat yang memberikan perintah untuk dilakukannya tindak pidana (terjadi delik 

komisi), maupun pejabat yang memimpin kegiatan yang lalai dalam melakukan 

tindakan pencegahan (terjadi delik omisi). Pemimpin kegiatan haruslah dipahami 

sebagai those who in control of unlawful conduct jadi tidak sesempit hanya orang 

yang secara fisik memimpin kegiatan di lapangan. 

Pasal 116 ayat (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 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.  

Pasal 116 ayat (2) ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi 

berbeda dengan konsep penyertaan yang tertera dalam Pasal 55 KUHP. Penyertaan 

dalam Pasal 55 KUHP berorientasi pada pemidanaan orang (naturlijk person) yang 

diperluas, sedangkan pertanggungjawaban pidana korporasi menghadirkan subjek 

baru dalam 

dalam hukum pidana204. Perbedaan mendasar lain adalah dalam hal jenis kesalahan 

yang dapat ditimpakan. Dalam penyertaan jenis kesalahan yang dapat ditimpakan 

penyertaan melibatkan niat pelaku yang menjadi 

aktor intelektual dibalik terjadinya delik dengan menggerakan orang lain. 

Sementara badan usaha dalam tindak pidana korporasi dapat dikenakan pasal 

kelalaian.   

Isu lainnya terkait PPK adalah permasalahan mengenai sanksi. Sanksi yang dapat 

dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam 

ketentuan pidana dalam undang-

ra 

korporasi tentu tidak dapat dijatuhi pidana penjara, di lain pihak tidak mungkin 

pidana tambahan dikenakan tanpa ada sanksi pokok. Pidana penjara dapat 

dijatuhkan kepada Pemberi perintah atau Pemimpin Kegiatan, tapi pidana pokok 

yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah berupa denda, karena tidak 

mungkin menjatuhkan sanksi fisik. Tapi tindakan yang diatur dalam pidana 

tambahan seperti penutupan seluruh korporasi, hal ini pada dasarnya sama dengan 

corporate death penalty segala pembatasan terhadap 

aktivitas korporasi, mempunyai hakekat yang sama dengan pidana penjara atau 

                                                           
204 Wawancara dengan Sukma Violetta, S.H., LL.M., Ahli Hukum Pidana dan Tim Perumus UU No. 32 
Tahun 2009, pada 5 April 2014. 
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corporate imprisonment 205. Pidana tambahan 

sebagaimana dicantumkan Pasal 119 seharusnya menjadi pidana pokok bagi 

korporasi disamping denda. 

Sanksi pidana tambahan sendiri pada UU No. 32 Tahun 2009 tidak berbeda dengan 

rumusan UU No. 23 Tahun 1997. Pada saat pembahasan Rapat Panja sebagaimana 

yang telah disebutkan  bahwa permasalahan yang diangkat lebih kepada siapa yang 

akan melaksanakan sanksi pidana tambahan tersebut, sehingga muncullah Pasal 

120 Ayat (1) dan (2). Pada Pasal 120 Ayat (1), Jaksa diharuskan berkoordinasi dengan 

instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, terutama mengingat pidana tambahan ini ada yang bersifat 

perbaikan lingkungan yang harus melibatkan instansi terkait.206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka “The Legal 
Environment of Business”, Disampaikan dalam seminar “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan 
Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, 2013, hal 25 

206 Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja tanggal 25 Agustus 2009, hlm. 142. 
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah membawa perubahan
hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin
menurun telah mengancam kelangsungan
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-
sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat
mengakibatkan perubahan iklim sehingga
memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup
karena itu perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .
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f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum
dan memberikan perlindungan terhadap hak
setiap orang untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,
perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33
ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .
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2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar
dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup
yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati
yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem.

10. Kajian . . .
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10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah 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.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

16. Perusakan . . .
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16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana serta
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh
aktivitas manusia sehingga menyebabkan
perubahan komposisi atmosfir secara global dan
selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim
alamiah yang teramati pada kurun waktu yang
dapat dibandingkan.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

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 hidup
lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

23. Pengelolaan . . .
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23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang
meliputi pengurangan, penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan.

24. 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.

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

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh
perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

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

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang
dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah.

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan integritas sistem alam dan
lingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok
masyarakat yang secara turun temurun bermukim
di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.

32. Setiap . . .
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32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang
ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak
luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan
keresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang
diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan
usaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II . . .
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BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;

d. keterpaduan;

e. manfaat;

f. kehati-hatian;

g. keadilan;

h. ekoregion;

i. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

k. partisipatif;

l. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

b. menjamin . . .
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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 dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana;

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
meliputi:
a. perencanaan;

b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. pengawasan; dan

f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi . . .
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a. inventarisasi lingkungan hidup;

b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas
inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;

b. tingkat pulau/kepulauan; dan

c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk
memperoleh data dan informasi mengenai sumber
daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;

b. jenis yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan pengelolaan;

e. bentuk kerusakan; dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat
pengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b
menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion
dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan instansi terkait.

(2) Penetapan . . .
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(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam;

b. daerah aliran sungai;

c. iklim;

d. flora dan fauna;

e. sosial budaya;

f. ekonomi;

g. kelembagaan masyarakat; dan

h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah
ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan
daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c terdiri atas:
a. RPPLH nasional;

b. RPPLH provinsi; dan

c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun berdasarkan
inventarisasi nasional.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
a. RPPLH nasional;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH . . .
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(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
a. RPPLH provinsi;

b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
disusun oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi sumber daya alam;

d. kearifan lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

(3) RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;

b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH
provinsi; dan

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk
RPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber

daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas
dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta
pendayagunaan dan pelestarian sumber daya
alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim.

(5) RPPLH . . .
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(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat
dalam rencana pembangunan jangka panjang
dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan
berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dengan memperhatikan:

a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan
hidup;

b. keberlanjutan produktivitas lingkungan
hidup; dan

c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh:

a. Menteri untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup nasional dan
pulau/kepulauan;

b. gubernur . . .
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b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas
kabupaten/kota; atau

c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan
ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. penanggulangan; dan

c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,
peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan
dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
membuat KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau
evaluasi:

a. rencana . . .
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a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta
rencana rincinya, rencana pembangunan
jangka panjang (RPJP), dan rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM)
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,

dan/atau program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
keputusan kebijakan, rencana, dan/atau
program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. perkiraan mengenai dampak dan risiko
lingkungan hidup;

c. kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.

Pasal 17

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan,
rencana, dan/atau program pembangunan dalam
suatu wilayah.

(2) Apabila . . .
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(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan
daya tampung sudah terlampaui,
a. kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai
dengan rekomendasi KLHS; dan

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah
melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan keselamatan masyarakat, setiap
perencanaan tata ruang wilayah wajib
didasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan
hidup diukur melalui baku mutu lingkungan
hidup.

(2) Baku mutu . . .
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(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
dan

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f
diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan
lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kriteria . . .
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(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan
kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk

produksi biomassa;

b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan;

d. kriteria baku kerusakan mangrove;

e. kriteria baku kerusakan padang lamun;

f. kriteria baku kerusakan gambut;

g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim
didasarkan pada paramater antara lain:
a. kenaikan temperatur;

b. kenaikan muka air laut;

c. badai; dan/atau

d. kekeringan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 5 . . .
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Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan
kriteria:

a. besarnya jumlah penduduk yang akan
terkena dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak
berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup
lain yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
dan/atau

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak penting yang wajib dilengkapi
dengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang
alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang
terbarukan maupun yang tidak
terbarukan;

c. proses . . .
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c. proses dan kegiatan yang secara
potensial dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan
sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan
mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumber daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,
hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan
hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi
dan/atau mempengaruhi pertahanan
negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan
mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis
usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan
keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25 . . .
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Pasal 25

Dokumen amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana

usaha dan/atau kegiatan;

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan;

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta
sifat penting dampak yang terjadi jika
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dilaksanakan;

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak
yang terjadi untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

f. rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan
berdasarkan prinsip pemberian informasi
yang transparan dan lengkap serta
diberitahukan sebelum kegiatan
dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan keberatan
terhadap dokumen amdal.

Pasal 27 . . .
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Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal,
pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan
kepada pihak lain.

Pasal 28

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib
memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat
kompetensi penyusun amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penguasaan metodologi penyusunan
amdal;

b. kemampuan melakukan pelingkupan,
prakiraan, dan evaluasi dampak serta
pengambilan keputusan; dan

c. kemampuan menyusun rencana
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun amdal yang
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi
dan kriteria kompetensi penyusun amdal
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai
Amdal yang dibentuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Komisi . . .
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(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi
dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
terdiri atas wakil dari unsur:
a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang sedang dikaji;

d. pakar di bidang pengetahuan yang
terkait dengan dampak yang timbul dari
suatu usaha dan/atau kegiatan yang
sedang dikaji;

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi
terkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi
Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang
terdiri atas pakar independen yang
melakukan kajian teknis dan sekretariat
yang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 31

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai
Amdal, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan keputusan
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32 . . .
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Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
membantu penyusunan amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah
yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi,
biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan
golongan ekonomi lemah diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 34

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota
menetapkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
UKL-UPL.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib
membuat surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

(2) Penetapan . . .
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(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria:

a. tidak termasuk dalam kategori
berdampak penting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL
dan surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan
apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam

permohonan izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan,
serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam
keputusan komisi tentang kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-
UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat
dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata
usaha negara.

Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
mengumumkan setiap permohonan dan
keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara yang
mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40

(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan
mengalami perubahan, penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan wajib
memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
sampai dengan Pasal 40 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42

(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan
hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengembangkan dan menerapkan
instrumen ekonomi lingkungan hidup.

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. perencanaan pembangunan dan kegiatan
ekonomi;

b. pendanaan lingkungan hidup; dan

c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan
kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan
hidup;

b. penyusunan . . .
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b. penyusunan produk domestik bruto dan
produk domestik regional bruto yang
mencakup penyusutan sumber daya alam
dan kerusakan lingkungan hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa
lingkungan hidup antardaerah; dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf b meliputi:

a. dana jaminan pemulihan lingkungan
hidup;

b. dana penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan dan pemulihan
lingkungan hidup; dan

c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c
antara lain diterapkan dalam bentuk:

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah
lingkungan hidup;

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi
lingkungan hidup;

c. pengembangan sistem lembaga keuangan
dan pasar modal yang ramah lingkungan
hidup;

d. pengembangan sistem perdagangan izin
pembuangan limbah dan/atau emisi;

e. pengembangan sistem pembayaran jasa
lingkungan hidup;

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;

g. pengembangan sistem label ramah
lingkungan hidup; dan

h. sistem penghargaan kinerja di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen
ekonomi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1)
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44

Setiap penyusunan peraturan perundang-
undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib
memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan
hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia serta pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai
untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; dan

b. program pembangunan yang berwawasan
lingkungan hidup.

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran
dana alokasi khusus lingkungan hidup yang
memadai untuk diberikan kepada daerah yang
memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46 . . .
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Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi
lingkungan hidup yang kualitasnya telah
mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada
saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan
anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan hidup, ancaman
terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau
kesehatan dan keselamatan manusia wajib
melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengkajian risiko;

b. pengelolaan risiko; dan/atau

c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
audit lingkungan hidup dalam rangka
meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 49 . . .
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Pasal 49

(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup
kepada:

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang
berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup;
dan/atau

b. penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap
kegiatan tertentu yang berisiko tinggi
dilakukan secara berkala.

Pasal 50

(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1), Menteri dapat melaksanakan atau
menugasi pihak ketiga yang independen untuk
melaksanakan audit lingkungan hidup atas
beban biaya penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan
hidup.

Pasal 51

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49
dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup.

(3) Kriteria . . .
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(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat
kompetensi auditor lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kemampuan:

a. memahami prinsip, metodologi, dan tata
laksana audit lingkungan hidup;

b. melakukan audit lingkungan hidup yang
meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengambilan kesimpulan,
dan pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah
perbaikan sebagai tindak lanjut audit
lingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi auditor lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

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 . . .
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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.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 54

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup
wajib melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada 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.

Pasal 55 . . .
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Pasal 55

(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib
menyediakan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Dana penjaminan disimpan di bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya dapat
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan
menggunakan dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana
penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 57

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan
melalui upaya:

a. konservasi sumber daya alam;

b. pencadangan sumber daya alam;
dan/atau

c. pelestarian fungsi atmosfer.

(2) Konservasi . . .
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(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kegiatan:

a. perlindungan sumber daya alam;

b. pengawetan sumber daya alam; dan

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam.

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
sumber daya alam yang tidak dapat dikelola
dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;

b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan

c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi
dan pencadangan sumber daya alam serta
pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

(1) 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.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59

(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 kedaluwarsa,
pengelolaannya mengikuti ketentuan
pengelolaan limbah B3.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu
melakukan sendiri pengelolaan limbah B3,
pengelolaannya 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.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping
limbah dan/atau bahan ke media lingkungan
hidup tanpa izin.

Pasal 61

(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang
telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan persyaratan dumping limbah atau
bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 62

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup untuk mendukung pelaksanaan dan
pengembangan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan
secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib
dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem . . .
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(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling
sedikit memuat informasi mengenai status
lingkungan hidup, peta rawan lingkungan
hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem
informasi lingkungan hidup diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan
berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH nasional;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

f. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam nasional dan emisi gas rumah
kaca;

g. mengembangkan standar kerja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;

i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai sumber daya alam hayati dan
nonhayati, keanekaragaman hayati,
sumber daya genetik, dan keamanan
hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan . . .
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j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pengendalian dampak
perubahan iklim dan perlindungan lapisan
ozon;

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai B3, limbah, serta limbah B3;

l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas batas
negara;

n. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan
nasional, peraturan daerah, dan
peraturan kepala daerah;

o. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan;

p. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antardaerah serta
penyelesaian sengketa;

r. mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat;

s. menetapkan standar pelayanan minimal;

t. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

u. mengelola informasi lingkungan hidup
nasional;

u. mengelola . . .
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v. mengoordinasikan, mengembangkan,
dan menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;

w. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana dan standar
laboratorium lingkungan hidup;

y. menerbitkan izin lingkungan;

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan

aa.melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, pemerintah provinsi
bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS
tingkat provinsi;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam dan emisi gas rumah kaca pada
tingkat provinsi;

f. mengembangkan dan melaksanakan
kerja sama dan kemitraan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas
kabupaten/kota;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan,
peraturan daerah, dan peraturan kepala
daerah kabupaten/kota;

i. melakukan . . .
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i. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

j. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antarkabupaten/antarkota
serta penyelesaian sengketa;

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis,
dan pengawasan kepada kabupaten/kota
di bidang program dan kegiatan;

m. melaksanakan standar pelayanan
minimal;

n. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan
lokal, dan hak masyarakat hukum adat
yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup pada
tingkat provinsi;

o. mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat provinsi;

p. mengembangkan dan
menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;

q. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

r. menerbitkan izin lingkungan pada
tingkat provinsi; dan

s. melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup pada tingkat
provinsi.

(3) Dalam . . .
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(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan
berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat
kabupaten/kota;

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS
tingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH
kabupaten/kota;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam dan emisi gas rumah kaca pada
tingkat kabupaten/kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan
kerja sama dan kemitraan;

g. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan;

j. melaksanakan standar pelayanan
minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota;

l. mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan sistem informasi lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan . . .
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n. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

o. menerbitkan izin lingkungan pada
tingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan
dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak
asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan dalam
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul
dan/atau keberatan terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(5) Setiap . . .
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(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan
akibat dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara
perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara benar, akurat, terbuka, dan
tepat waktu;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut
peraturan perundang-undangan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke media lingkungan hidup
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan
hidup;

f. membuang B3 dan limbah B3 ke media
lingkungan hidup;

g. melepaskan produk rekayasa genetik ke
media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau izin
lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar;

i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan
keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah masing-
masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan
yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul,
keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

a. meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan
masyarakat, dan kemitraan;

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakat;

d. menumbuhkembangkan
ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan
kearifan lokal dalam rangka pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

BAB XII . . .
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BAB XII

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
atas ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
dapat mendelegasikan kewenangannya
dalam melakukan pengawasan kepada
pejabat/instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota menetapkan
pejabat pengawas lingkungan hidup yang
merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh
pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap
terjadi pelanggaran yang serius di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL 74 . . .
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Pasal 74

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3) berwenang:

a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau
membuat catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat tertentu;

e. memotret;

f. membuat rekaman audio visual;

g. mengambil sampel;

h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa instalasi dan/atau alat
transportasi; dan/atau

j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat
pengawas lingkungan hidup dapat melakukan
koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai
negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup
dan tata cara pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3),
Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 76

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif
terhadap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah
daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi
administratif terhadap pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab
pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan
atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d
dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80 . . .
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Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

a. penghentian sementara kegiatan
produksi;

b. pemindahan sarana produksi;

c. penutupan saluran pembuangan air
limbah atau emisi;

d. pembongkaran;

e. penyitaan terhadap barang atau alat
yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

f. penghentian sementara seluruh kegiatan;
atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat
dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagi
manusia dan lingkungan hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas
jika tidak segera dihentikan pencemaran
dan/atau perusakannya; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi
lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan
pemerintah dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan
pemerintah.

Pasal 82 . . .
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Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
berwenang untuk memaksa penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pemulihan lingkungan hidup
akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga
untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya atas beban biaya penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup dilakukan secara suka rela oleh para
pihak yang bersengketa.

(3) 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.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

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

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran
dan/atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak
akan terulangnya pencemaran dan/atau
perusakan; dan/atau

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

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.

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

Pasal 86

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

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

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

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.

(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.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

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.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

(1) 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.

(2) 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.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

(1) 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.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Hak Gugat Masyarakat

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 kelompok
dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

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

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

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat
mengajukan gugatan apabila memenuhi
persyaratan:

a. berbentuk . . .
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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.

Paragraf 7

Gugatan Administratif

Pasal 93

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan tata usaha negara
apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi
tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara
yang menerbitkan izin usaha dan/atau
kegiatan yang tidak dilengkapi dengan
izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap
keputusan tata usaha negara mengacu
pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara.

BAB XIV . . .
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BAB XIV

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup diberi wewenang sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap
orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
setiap orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,
catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

e. melakukan . . .
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e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu
yang diduga terdapat bahan bukti,
pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan
barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i. memasuki tempat tertentu, memotret,
dan/atau membuat rekaman audio visual;

j. melakukan penggeledahan terhadap
badan, pakaian, ruangan, dan/atau
tempat lain yang diduga merupakan
tempat dilakukannya tindak pidana;
dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak
pidana.

(3) Dalam melakukan penangkapan dan
penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri
sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat
polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri
sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat
pegawai negeri sipil memberitahukan kepada
penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara
Republik Indonesia memberikan bantuan guna
kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil
memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada penuntut umum dengan tembusan
kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia.

(6) Hasil . . .
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(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh
penyidik pegawai negeri sipil disampaikan
kepada penuntut umum.

Pasal 95

(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat
dilakukan penegakan hukum terpadu antara
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan
kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
penegakan hukum terpadu diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 96

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak
pidana lingkungan hidup terdiri atas:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa; dan/atau

f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana dalam undang-undang ini
merupakan kejahatan.

Pasal 98 . . .
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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) 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 (sepuluh
miliar 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).

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 dan
paling 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).

(2) Apabila . . .
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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).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air
limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu
gangguan dipidana, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila
sanksi administratif yang telah dijatuhkan
tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan
lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau
mengedarkan produk rekayasa genetik ke media
lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
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).

Pasal 102 . . .
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Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah
B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling 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).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan
tidak melakukan pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
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).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah
dan/atau bahan ke media lingkungan hidup
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf c 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).

Pasal 106 . . .
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Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf d, 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).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang
menurut peraturan perundang–undangan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf b, 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).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran
lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) 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 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 109 . . .
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Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling 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).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang
menerbitkan izin lingkungan tanpa
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau
kegiatan yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 . . .
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Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja
tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya
nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu,
menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan
keterangan yang tidak benar yang diperlukan
dalam kaitannya dengan pengawasan dan
penegakan hukum yang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf j dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi, atau menggagalkan
pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan
hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri
sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 . . .
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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 atau
orang 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 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.

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.

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 di
dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan selaku pelaku
fungsional.

Pasal 119 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat
dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata
tertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat
usaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan
tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah
pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
jaksa berkoordinasi dengan instansi yang
bertanggung jawab di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf e,
Pemerintah berwenang untuk mengelola
badan usaha yang dijatuhi sanksi
penempatan di bawah pengampuan untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan
audit lingkungan hidup.

(2) Pada . . .
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(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap
penyusun amdal wajib memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap
auditor lingkungan hidup wajib memiliki
sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup.

Pasal 123

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup
yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin
lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan
peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang
ini.

Pasal 125 . . .
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Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Pasal 127

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga
negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan
seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup
Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang
antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan
cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi
nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai
terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.
Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan
sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi
dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara
lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan
Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap
dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya
produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya
hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya
permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya
keanekaragaman hayati.

Ketersedian . . .
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Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun
kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan
membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.
Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas
lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban
sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara,
asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta
pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan
lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu
kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen
dari pusat sampai ke daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai
konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan
pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan
perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan,
rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya
tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau
program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan
rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang
telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu . . .
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4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas
hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk
berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan
berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya
sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi
lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia
serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi
masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara
lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat
mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan
hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun
beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari
buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah
Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai
konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya
pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif
pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui
peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan
amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan
diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta
dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang
amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam
memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum
diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan
hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara
maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi,
perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang
efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan . . .
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Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu
sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian
hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan
sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan
hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun
hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam
pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam
pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat
organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui
cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga
akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan
tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa
depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini
memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping
maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran
baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan
pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana
lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang
mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya
terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi
dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini
hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi,
dan gangguan.

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-
Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam
Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola
pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan
dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan
penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

8. Selain . . .
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8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian
lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu
lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen
ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan
berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan
hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;

g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi
perkembangan lingkungan global;

h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi,
akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-
hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara
lebih jelas;

j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup
dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada
Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-
Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat
luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh . . .
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Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja
berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu
organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi
dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain
itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup
wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk
kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas
pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan
pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun
generasi masa depan.

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah
bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap
generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi
dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c . . .
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah
bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai
aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan
serta pelestarian ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan
berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan
dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras
dengan lingkungannya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas
generasi, maupun lintas gender.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik
sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat
setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i . . .
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Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan
upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan
keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya
alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur
nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa
setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib
menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang
baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat
yang diakui oleh DPRD.

Huruf e . . .
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan
iklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .
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Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang
dimaksud meliputi:
a. perubahan iklim;
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan

keanekaragaman hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah

bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau
kebakaran hutan dan lahan;

d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya
alam;

e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau
lahan;

f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau
terancamnya keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; dan/atau

g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan
keselamatan manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan
konsultasi publik.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah
ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,
atau komponen yang ada atau harus ada,
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah”
adalah ukuran batas atau kadar polutan yang
ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen
yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien”
adalah ukuran batas atau kadar zat, energi,
dan/atau komponen yang seharusnya ada,
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah
ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang
untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f . . .
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Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan”
adalah ukuran batas unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur
getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah
bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah
untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan
tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran
batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat
ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi
biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi
biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan
budi daya dan hutan.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan
terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan
fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat
ditenggang.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk
rekayasa genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan,
memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu
usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses
pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka
menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga
penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 . . .
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Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi
lingkungan hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 . . .
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Pasal 39
Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut
memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang
belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan,
dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan
keputusan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam
ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti
izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain,
karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi,
penambahan atau pengurangan kapasitas produksi,
dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah
tempat.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam
perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi
aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan
penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan”
adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan
dan pengelolaan dana yang digunakan bagi
pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari
berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan
lainnya.

Huruf c
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau
daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter
kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan
pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang
berdampak positif pada cadangan sumber daya alam
dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau
ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter
kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan
pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang
berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam
dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam”
adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya
alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik
maupun dalam nilai moneter.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto”
adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi
oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional
bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang
diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c . . .
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal
jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara
kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang,
masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai
pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
lingkungan hidup.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan
hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam
perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh
suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan
kualitas lingkungan hidup yang rusak karena
kegiatannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah
dana yang digunakan untuk menanggulangi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan”
adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan
donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan
hidup.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa
ramah lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang
memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah
lingkungan hidup.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup”
adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan
sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air
bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak
sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup”
adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan
sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti
retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup”
adalah kemudahan atau pengurangan beban yang
diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya
berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan
ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga
keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan
pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan
bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah
lingkungan hidup” adalah pasar modal yang
menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar
modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan
persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan
yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan
limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah
dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke
media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan
hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh
pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa
lingkungan hidup.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup”
adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada
saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan
hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada
produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan
kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 . . .
Pasal 47
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah
prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji
pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan
pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)
Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi
seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya,
penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan
penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang
tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan
kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b
Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi
evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan
pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko,
pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan
pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah
proses interaktif dari pertukaran informasi dan
pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi
yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan
tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau
kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau
keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan
luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi,
serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen . . .
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Dokumen audit lingkungan hidup memuat:

a. informasi yang meliputi tujuan dan proses
pelaksanaan audit;

b. temuan audit;

c. kesimpulan audit; dan

d. data dan informasi pendukung.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya
pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk
memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan
manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan
kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan
memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya
pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau
bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana
semula.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup”
adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan
atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh
perbuatan manusia.

Huruf a
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain,
konservasi sumber daya air, ekosistem hutan,
ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan
gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b . . .
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Huruf b
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya
alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan
waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam,
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan

hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari

luasan pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan

hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya
alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan
keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim”
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam
upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca
sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak
perubahan iklim.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim”
adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan
kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan
akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan,
dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim
dapat diatasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk
mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup
yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk
menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang
mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan,
termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang
melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan
izin.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain,
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran
potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis
dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang
berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan
hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam
pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi
masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang
berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui
masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik
pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas
lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau
pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan
pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan
perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67 . . .
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Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain,
DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal
2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman
jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini
termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan
melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan
keresahan masyarakat.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75 . . .
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Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius”
adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat
membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak
orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 . . .
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Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan
para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk
menjamin kepastian hukum.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam
hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain
diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak
lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan
tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga
limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan
pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu
adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

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

Yang dimaksud dengan “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.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “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.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91 . . .
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Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan
berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana,
dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan
pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk
mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik
pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara
Republik Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi,
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau
yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data,
rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan
didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,
benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam
secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki
makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik”
adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk
rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan
setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik”
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada
masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113 . . .
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Pasal 113
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk
dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-
fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah
badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha
dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan
hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana
dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang
memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima
tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini
termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup
melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik,
dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya
tindak pidana tersebut.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121 . . .
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Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke
sumber air.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.
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