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 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 1

2009, Nomor 140, TLN No. 5059.

1

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

A. PENDAHULUAN 

D
iundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memunculkan 

banyak permasalahan, salah satunya mengenai belum 

jelasnya agenda pembenahan yang didesain untuk penguatan 

pengawasan lingkungan hidup. Padahal Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UU No. 32 Tahun 2009) menempatkan pengawasan sebagai 

instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat 

preventif.1 Karenanya pengawasan lingkungan hidup dimaksudkan 

sebagai pengawasan ketaatan pelaku usaha baik terhadap izin 

lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala klasik yang 

mencakup antara lain: belum proporsionalnya jumlah Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang kompeten di seluruh 

Indonesia dibandingkan dengan jumlah kegiatan usaha yang harus 

diawasi, minimnya data dan riwayat kepatuhan pelaku usaha sebagai 

basis dilakukan pengawasan serta belum optimalnya manajemen 

sistem informasi lingkungan hidup untuk pengawasan, dan belum 

optimalnya mekanisme akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup. 

Masalah-masalah ini membuat pengawasan lingkungan hidup belum 

optimal mendorong penaatan dan, lebih mendasar lagi, belum 

mampu menegakkan peraturan lingkungan hidup apalagi menjaga 

kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  
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Walaupun UU No. 11 Tahun 2020 tidak mengubah secara signifikan 

pengaturan pengawasan lingkungan hidup, namun perubahan yang 

dilakukan menimbulkan celah hukum yang berpotensi menghambat 

penguatan pengawasan. Digantinya izin lingkungan menjadi 

persetujuan lingkungan serta diubahnya subjek “Menteri, Gubernur, 

dan Bupati/Walikota” menjadi “Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah” menimbulkan sedikitnya dua pertanyaan yakni tentang: 

siapa yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum dalam 

pengawasan lingkungan hidup? Bagaimana pengaruh penegakan 

hukum hasil pengawasan lingkungan hidup terhadap perizinan 

berusaha? 

Dua pertanyaan umum tersebut dapat diturunkan menjadi 

beberapa pertanyaan yang lebih detail seperti: Bagaimana alur 

komando pengawasan lingkungan hidup? Siapa pejabat yang 

berwenang memutuskan tindak lanjut pengawasan? Apa bentuk 

yuridis dan kekuatan mengikat rekomendasi tindak lanjut atas 

temuan pengawasan? Instansi mana yang berwenang menentukan 

strategi pengawasan lingkungan hidup? siapa yang berwenang 

memastikan akuntabilitas pengawasan lingkungan hidup? 

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tulisan ini 

bertujuan untuk memberikan pandangan untuk penguatan 

pengawasan lingkungan hidup, khususnya pasca UU No. 11 Tahun 

2020 dan peraturan pelaksananya. 
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B. KONSEP UMUM PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 

	

P
engawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan 

tujuan antara dari penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi 

pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan 

kehidupan manusia. Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakkan environmental rule 

of law dan mendukung pembangunan berkelanjutan.  Karena konstitusi menjamin pemenuhan hak atas 2

lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka tolak ukur pengawasan lingkungan hidup juga bisa terlihat 

dari keberhasilan pemenuhan hak tersebut.   3

Menurut International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), ketaatan 

terhadap hukum lingkungan hidup tidak hanya memberi manfaat bagi publik tetapi juga bagi sektor 

privat. Ketaatan menciptakan nilai atau kebermanfaatan bagi sektor privat (private value) dengan 

meningkatkan kepercayaan diri investor melalui pengurangan risiko bisnis, menstimulus inovasi dan 

 Environmental Rule of Law fokus untuk memastikan kepatuhan pada hukum lingkungan dan penegakan hukumnya. 2

Environmental Rule of Law perlu ditegakkan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Lihat: United Nations Environment 

Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://www.unenvironment.org/resources/assessment/

environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 29-33. 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ps. 28H; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 3

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 3 huruf g.

3

https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
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meningkatkan kemampuan berkompetisi, serta menciptakan lapangan 

pekerjaan dan pasar.   4

Masalah pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup di semua 

negara relatif mempunyai kemiripan, antara lain meliputi kurangnya 

sumber daya, lemahnya political will, dan kapasitas untuk mengawasi 

dan menegakkan hukum. . Hanya saja, pembeda signifikan biasanya 5

teramati pada tingkat keseriusan tiap negara dan political will pemerintah 

untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan berbasis hasil berupa 

environmental outcomes yang hendak dicapai. Beberapa contoh program 

yang dijalankan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah Next 

Generation Compliance di Amerika Serikat,  dan Environmental 6

Compliance Assurance di Uni Eropa.  7

Pada skala global, diskursus tentang efektivitas penaatan terus 

berkembang. Terdapat beberapa pedoman yang dapat diadopsi negara-

negara dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

negara masing-masing. United Nations Environment Programme (UNEP), 

misalnya, memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memperbaiki 

pengawasan dan penegakan hukum (enforcement)  lingkungan hidup 8

yang secara umum terangkum dalam tiga cara yakni:  

a. membuat strategi penaatan/penegakan hukum yang disesuaikan 

dengan kemampuan dan kondisi di negara masing-masing (termasuk 

strategi kelembagaan);  

b. menggunakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan 

penegakan hukum yang jelas dan fokus; dan 

c. membangun budaya taat melalui pengawasan dan penegakan hukum. 

Selain itu, prasyarat penting yang melandasi semua instrumen 

penegakan environmental rule of law adalah pengumpulan, pengelolaan 

  International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), Principles of Environmental Compliance and 4

Enforcement Handbook, April 2009, diakses dari http://themisnetwork.rec.org/uploads/documents/Tools/

inece_principles_handbook_eng.pdf, pada 16 November 2020, hlm.5-6.

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://5

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 70.

  Environmental Protection Agency United States of America, Next Generation Compliance, diaskes melalui https://www.epa.gov/6

compliance/next-generation-compliance pada 6 November 2020.

 European Commission, “Environmental Compliance Assurance”, https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm, 7

diakses pada 16 November 2020. 

   Penegakan hukum dalam arti luas yaitu pelaksanaan regulasi, tidak terbatas pada penjatuhan sanksi. 8

4

Ketaatan 

menciptakan nilai 

atau 

kebermanfaatan bagi 

sektor privat (private 

value) dengan 

meningkatkan 

kepercayaan diri 

investor melalui 

pengurangan risiko 

bisnis, menstimulus 

inovasi dan 

meningkatkan 

kemampuan 

berkompetisi, serta 

menciptakan 

lapangan pekerjaan 

dan pasar. 

i

https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
https://www.epa.gov/compliance/next-generation-compliance
https://www.epa.gov/compliance/next-generation-compliance
https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm
http://themisnetwork.rec.org/uploads/documents/Tools/inece_principles_handbook_eng.pdf
http://themisnetwork.rec.org/uploads/documents/Tools/inece_principles_handbook_eng.pdf
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dan penggunaan informasi serta peningkatan kapasitas tidak hanya bagi pengawas tetapi juga pelaku 

usaha dan masyarakat umum.  9

INECE memformulasikan prinsip-prinsip bagi penaatan dan penegakan hukum yang efektif yang bisa 

digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah (di negara manapun) dalam mengukur efektivitas upaya 

penaatan dan penegakan hukum LH. Ada dua belas prinsip yang dimaksud, mencakup: (a) komitmen 

yang kuat terhadap (perlindungan) lingkungan hidup; (b) kerangka kebijakan yang komprehensif untuk 

pengelolaan LH; (c) upaya kolektif; (d) target aturan yang jelas dan terukur; (e) komunikasi dan pelibatan 

multipihak (termasuk publik); (f) tata kelola yang baik; (g) supremasi hukum (Rule of law); (h) responsif 

terhadap perilaku tidak taat; (i) kebijakan dan prosedur yang transparan dan tidak ambigu (jelas); (j) 

sumber daya yang mumpuni dan pelatihan bagi pelaksana; (k) indikator ketaatan dan penegakan hukum 

LH; dan (l) evaluasi terhadap program penaatan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi 

acuan bagi usulan penguatan pengawasan dalam tulisan ini.  

C. PENGATURAN PASCA UU NO. 11 TAHUN 2020 

D
iantara berbagai konsekuensi hukum dari UU No. 11 Tahun 2020, terdapat dua perubahan 

yang secara langsung mempengaruhi pengawasan LH. Pertama, UU No. 11 Tahun 2020  

mengubah subjek yang berwenang untuk melakukan pengawasan dari subjek definitif, yakin 

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, menjadi subjek yang lebih luas yakni Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Wacananya, subjek yang lebih 10

spesifik akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah.  Karena secara hierarkis 11

kedudukan peraturan pemerintah lebih rendah daripada UU, kedudukan subjek yang diatur dalam PP 

bisa lebih mudah diubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan hambatan 

birokrasi baru.  

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://9

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 

63-70.

   Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, ps.71, sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 10

Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 25.

 Lihat antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 11

Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses dari https://uu-ciptakerja.go.id/678-2/ pada 30 

November 2020. 

5

https://uu-ciptakerja.go.id/678-2/
https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
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Kedua, UU No. 11 Tahun 2020 menghapus izin lingkungan dan memperkenalkan istilah “persetujuan 

lingkungan”  dan “persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”,  yang merupakan bagian 12 13

dari prasyarat terbitnya Perizinan Berusaha.  Dari segi kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, 14

perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang sistem koordinasi pengawasan lingkungan hidup dan 

kekuatan hukum atau pengaruh pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha.  

Poin-poin rancangan pengaturan terkait pengawasan LH dalam RPP  

Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 bidang PPLH:

1. RPP mengembalikan subjek Menteri yang merujuk pada Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

2. Pengawasan ketaatan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan atas 

ketentuan yang ditetapkan dalam: 

a. Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan (untuk kegiatan yang dilakukan 

privat) 

b. Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan (untuk kegiatan yang dilakukan 

pemerintah) 

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

3. Gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan PPLH 

4. Diatur pengawasan langsung (reguler dan insidental) dan tidak langsung  

5. Ada pengaturan umum tentang perencanaan dan pelaksanaan pengawasan 

6. Ada pengaturan umum tentang laporan hasil pengawasan 

7. Ada pengaturan tentang pengawasan lapis kedua 

8. Dibentuk dewan kode etik pengawas lingkungan hidup dan ada pengaturan umum tentang   

kode etik pengawas lingkungan hidup

 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 1 12

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 

2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 1 angka 35.

 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, , ps. 22 angka 26 13

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 

2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 72.

 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020, Nomor 245, TLN Nomor 6573, ps. 22 angka 26 14

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 

2009, Nomor 140, TLN No. 5059, ps. 72.

6
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Sistem yang telah dibangun dalam UU No. 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Menteri, 

Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk 

melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dan/atau peraturan 

perundang-undangan lingkungan hidup.  Kewenangan ini melekat langsung secara mandiri dalam 15

pelaksanaannya, tanpa membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini izin lingkungan 

merupakan instrumen yang lebih kuat dari izin usaha, sehingga kontrol dari izin lingkungan dapat 

memberikan dampak bagi pelaksanaan izin usaha (jika diberikan sanksi administratif atau dibatalkan 

oleh pengadilan). 

Diperkenalkannya PPLH oleh UU No. 32 Tahun 2009 merupakan penegasan bahwa pengawasan 

lingkungan hidup sangat penting dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kompetensi khusus dan dapat 

menjalani jenjang karir berbasis prestasi.  PPLH dalam desain aslinya ditunjuk dan menjalankan tugas 16

untuk dan atas nama subjek yang mempunyai kewajiban khusus yang diberikan undang-undang untuk 

mengelola dan melindungi lingkungan hidup.  

Selanjutnya, alat kontrol yang menjadi acuan PPLH dalam desain UU No. 32 Tahun 2009 adalah izin 

lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Atas alat kontrol 

tersebut maka pengawasan yang dilakukan PPLH bisa mempunyai kekuatan mendorong penaatan 

terhadap kewajiban lingkungan hidup pelaku usaha yang independen dari pertimbangan tingkat 

ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban di luar bidang lingkungan hidup. Independensi pengawasan 

lingkungan hidup ini penting karena dampak ketidaktaatan terhadap kewajiban bidang lingkungan hidup 

bisa menimbulkan bencana lingkungan hidup. Terlebih, kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup 

sangat berpotensi mengganggu kesehatan bahkan keselamatan nyawa manusia. 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, 15

TLN No. 505, ps.71 jo. ps. 72 

 Sebelumnya, Undang Undang Noor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur pejabat khusus yang 16

perlu ditunjuk Menteri atau kepala daerah untuk melakukan pengawasan, namun belum didukung oleh sistem penjaminan 

karier pengawas yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

diberikan melalui kewajiban penetapan PPLH sebagai pejabat fungsional. 

7
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D. USULAN PENGUATAN PENGAWASAN LH 

1. Pengawasan LH perlu didukung kelembagaan yang kompeten, kuat dan akuntabel 

Hukum lingkungan hanya bisa berjalan efektif bila hukum itu memberikan otorisasi yang mumpuni untuk 

memastikan ketaatan.  Pengawasan merupakan suatu cara mendorong ketaatan yang tidak bisa tidak 17

dilakukan pemerintah.  Namun, kredibilitas dari pengawasan akan mudah dipatahkan atau bahkan 18

diabaikan ketika pemerintah tidak mempunyai perangkat (kelembagaan) yang kompeten, kuat dan 

akuntabel untuk melakukan pengawasan.    

Dalam sejarah panjang perkembangan kelembagaan hukum lingkungan di Indonesia, jelas bahwa 

adanya institusi yang khusus mengurusi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu 

mendapat legitimasi kuat untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan 

hidup harus dilakukan oleh institusi dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan 

 Lihat secara umum pada IMPEL Project, “Developing a checklist for assessing legislation on practicability and enforceability” 17

sebagaimana dikutip International Network for Environmental Compliance and Enforcement, Principles of Environmental 

Compliance and Enforcement Handbook, Washington: National Service Center for Environmental Publications, April 2009, hlm. 

21.

 Terlepas adanya kritik terhadap pengawasan yang tidak efektif dan adanya cara alternatif yang bisa digunakan untuk mendorong 18

ketaatan, para pemikir hukum (legal scholars) berpandangan bahwa pengawasan tidak bisa dihilangkan. Lihat argumentasi 

tentang kombinasi upaya/cara penaatan a.l.: Neil Gunningham dan Peter Grabosky, Smart Regulation: Designing Environmental 

Policy, New York: Oxford University Press, 2004. 

8
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lingkungan hidup.  Berkaca dari sejarah pembentukan Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan 19

dan Lingkungan Hidup pada 1978 disusul lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga mengalami perubahan dua kali 

melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlihat bahwa posisi instansi 

bidang lingkungan hidup di pusat maupun daerah mengemban fungsi koordinatif dan memimpin dalam 

mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengawasan.  Posisi ini terus 20

diperkuat di UU No. 32 Tahun 2009 yang juga mengusung semangat konstitusi untuk mewujudkan cita 

desentralisasi yang menghormati otonomi daerah. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan 

bahkan memperkuat legitimasi instansi bidang lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Mengingat pengawasan lingkungan hidup membutuhkan pendekatan multi-rezim hukum, maka perlu 

dipastikan agar setiap kegiatan pengawasan harus didahului koordinasi antar unit/kelembagaan (baik 

dalam satu instansi maupun lintas) yang mempunyai pengetahuan teknis terkait pengelolaan usaha/

kegiatan yang akan diawasi. Dengan demikian, posisi koordinator menjadi penting. Selain itu, penting 

juga agar semua jenis pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dapat 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, 19

TLN No. 5059, ps. 71 ayat (3).

 Lihat inter alia: Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009, hlm. 9-11; 20

Mas Achmad Santosa, Kata Pengantar, dalam Raynaldo Sembiring et.al., Anotasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014, hlm. v.

9

Dalam sejarah panjang perkembangan kelembagaan hukum lingkungan di 

Indonesia, jelas bahwa adanya institusi yang khusus mengurusi bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat legitimasi 

kuat untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan 

lingkungan hidup harus dilakukan oleh institusi dan pejabat yang 

memiliki kompetensi di bidang pengawasan lingkungan hidup.
i



Indonesian Center for Environmental Law                                                                                                                                                                            Penguatan Sistem Pengawasan 

Seri Analisis #7                                                                                                                                                                                                                                                   Lingkungan Hidup

dikoordinir instansi bidang lingkungan hidup sebagai pengemban tanggung jawab perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.  21

Selanjutnya, untuk memberi kewenangan yang mumpuni, otoritas yang melakukan pengawasan 

lingkungan hidup perlu diberi legitimasi yang jelas oleh peraturan perundang-undangan untuk 

mengambil langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dan ditaati (enforceable) dalam rangka mencegah, 

menanggulangi maupun mengoreksi kesalahan yang berpotensi maupun sudah menyebabkan 

kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.  Salah satu langkah konkrit yang perlu diberi legitimasi 

secara eksplisit adalah keputusan tindak lanjut atas pengawasan perlu ditegaskan sebagai keputusan 

yang bersifat konkrit, individual, final dan mengikat/harus dijalankan. Dengan demikian, selain memberi 

kepastian hukum , wibawa pengawasan dapat dijaga dan investasi negara terhadap pengawasan 22

lingkungan hidup tidak sia-sia karena pengawasan lingkungan hidup dapat memaksa beban biaya dan 

penanganan eksternalitas ditanggung oleh pihak yang memang harus bertanggungjawab.  

Alasan penting lainnya untuk memberikan legitimasi kuat bagi instansi bidang lingkungan hidup di pusat 

dan daerah untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup bisa dikembalikan pada tujuan UU No. 32 

Tahun 2009 yang salah satunya adalah untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Oleh karena itu, segala tindak lanjut pengawasan lingkungan hidup harus bertujuan menjaga kualitas 

lingkungan hidup demi melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak bisa dikalahkan 

atas alasan kepentingan yang tidak berkaitan dengan lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup. 

Pelaksana pengawasan lingkungan hidup perlu dijaga independensinya dari kepentingan lain.  23

2. Penguatan pengembangan kompetensi PPLH dan penjaminan sistem merit sampai ke tingkat 

daerah 

Konsekuensi dari desentralisasi adalah memastikan kewenangan dan kewajiban terkait perlindungan 

lingkungan hidup sedapat mungkin ada pada skala yang paling kecil. Namun penerapannya tidak dapat 

mengesampingkan prasyarat tertentu, antara lain bahwa pihak yang diberi kewenangan dan kewajiban 

tersebut harus kompeten, menguasai masalah teknis dan hukum yang dibutuhkan untuk pengawasan 

 Berdasarkan pengamatan terhadap Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan evaluasi 21

praktik di Belanda, Stroink berkesimpulan bahwa penting agar kewenangan mengawasi dan menjatuhkan sanksi administratif 

ada dalam institusi/unit yang sama. Lihat: Frits Stroink, Supervision and enforcement in the Law Concerning Environmental 

Management, Law No. 23 of 1997, dalam Michael Faure dan Nicole Niessen, Ed., Environmental Law in Development: Lessons 

from the Indonesian Experience, Cheltenham: Edward Elgar, 2006, hlm. 186. Lihat juga: Naskah Akademis Rancangan Undang-

Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 21, 40-41

 INECE, misalnya, menekankan pentingnya memastikan kebijakan dan prosedur rangkaian pengawasan dan penegakan hukum 22

administrasi sesuai hukum, transparan, dan tidak ambigu. Mempertegas bahwa tindak lanjut pengawasan dituangkan dalam 

suatu keputusan tata usaha negara dapat membantu terpenuhinya ketiga kriteria tersebut. Lihat: International Network for 

Environmental Compliance and Enforcement, Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook, Washington: 

National Service Center for Environmental Publications, April 2009, hlm. 13.

 Salah satu prasyarat efektivitas pengaturan dan penegakan hukum lingkungan adalah dipilihnya otoritas yang paling kuat 23

(kompeten) dan paling mampu menjaga independensi dalam mengusung kepentingan lingkungan hidup dan sosial terkait 

dengan dampak Lingkungan Hidup. Lihat: Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, Bucking the Kuznets Curve: 

Designing Effective Environmental Regulation in Developing Countries, 51 Va. J. Int’l L. 95, 2010, hlm. 150-152.
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dan penegakan hukum lingkungan hidup.  Dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 416 24

kabupaten dan 98 kota dalam 34 provinsi dengan pemerintah daerah masing-masing, tentunya perlu 

diperhatikan agar persebaran pejabat pengawas dan penegak hukum lingkungan hidup yang mempunyai 

kompetensi mumpuni tersedia secara proporsional dengan kebutuhan pengawasan di tiap daerah. 

Pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menempati kedudukan yang sangat 

penting.  UU No. 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang penting dan kuat untuk PPLH. Selain 25

mempunyai kewenangan yang penting bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui 

pengawasan ketaatan pelaku usaha, UU No. 32 Tahun 2009 memastikan PPLH merupakan pejabat 

fungsional yang tidak terbelenggu dengan struktural 

dan mendapat apresiasi berbasis keahlian dan prestasi 

(merit-based).  

Data menunjukkan bahwa jumlah PPLH fungsional saat 

ini jauh lebih kecil daripada jumlah kegiatan usaha 

yang harus diawasi.  Jumlah ini bukan untuk 26

diperbandingkan, melainkan proporsinya yang akan 

sangat jomplang. Contohnya jumlah PPLH di Pemda 

DKI Jakarta pada tahun 2019 ada 10 orang untuk 

mengawasi 4000 lebih izin lingkungan. Daftar kegiatan 

usaha yang ada pun masih belum terlalu lengkap, 

sehingga dapat diasumsikan masih ada kegiatan usaha 

yang tidak tercatat dan mungkin ilegal.   27

Kendala utama lain terkait PPLH antara lain: (1) adanya 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mengikuti 

pelatihan tetapi belum dilantik menjadi PPLH 

fungsional, (2) ASN yang sudah dilatih kemudian 

menempati jabatan struktural dan terkadang sama 

sekal i t idak berhubungan dengan kegiatan 

 Frits Stroink, Supervision and enforcement in the Law Concerning Environmental Management, Law No. 23 of 1997, dalam 24

Michael Faure, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, Bucking the Kuznets Curve: Designing Effective Environmental Regulation in 

Developing Countries, 51 Va. J. Int’l L. 95, 2010, hlm. 186.

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, 25

TLN No. 5059, ps. 4.

 Lihat data persebaran PPLH se-Indonesia (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dalam Paparan Dirjen Gakkum KLHK, 24 Agustus 26

2019. Untuk gambaran pembanding, Tiongkok pada tahun 2004 mempunyai 50.000 pengawas lingkungan hidup dengan 

persebaran 633 pengawas di tingkat provinsi, 8.164 pengawas di tingkat ‘prefectural’ dan 38.356 pengawas di tingkat ‘county’. 

Lihat: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) “Environmental Compliance and Enforcement in 

China”,  https://www.oecd.org/environment/outreach/37867511.pdf, diakses pada 16 November 2020, hlm. 25.

 Lihat rekapitulasi jumlah izin lingkungan di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat dan 27

DKI Jakarta dalam Adrianus Eryan dan Antonius Aditantyo Nugroho, Studi Perspektif Pengawasan Izin Lingkungan oleh Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup, ICEL, 2019, hlm. 23-24. 
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pengawasan lingkungan hidup atau mendapatkan promosi atau mutasi ke posisi yang tidak terkait 

dengan pengawasan lingkungan hidup, (3) belum optimalnya peningkatan kapasitas terhadap PPLH, (4) 

permasalahan keterbatasan anggaran diklat, bimtek dan pengawasan, dan (5) belum optimalnya sistem 

remunerasi untuk PPLH pejabat fungsional.  Beberapa masalah ini sudah berupaya diperbaiki melalui 28

aturan teknis Permen PAN-RB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan 

Hidup dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Akan tetapi, masih ada beberapa faktor 

penghambat yang mungkin bertahan, antara lain sistem monitoring dan mekanisme “pemaksa” agar 

aturan ini dijalankan. 

Pengentasan masalah-masalah tersebut penting untuk segera diprioritaskan. Salah satu langkah yang 

dapat dilakukan adalah mengatur ketentuan teknis pengangkatan PPLH sebagai pejabat fungsional serta 

jaminan jenjang kariernya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat kedudukannya, yaitu 

Peraturan Pemerintah (sebagaimana sudah lama diamanatkan Pasal 75 UU No. 32 Tahun  2009) dan/

atau peraturan tingkat menteri yang secara faktual ditaati oleh pemerintah daerah, misalnya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri karena terdapat kewenangan pengawasan daerah yang diberikan oleh Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014, dan peraturan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. 

3. Dibangunnya sistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan forum saling belajar 

(peer-learning) antar praktisi yang terlibat dalam pengawasan lingkungan hidup 

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait lingkungan dan bahwa 

perlindungan lingkungan melibatkan multidisiplin ilmu, tren di berbagai negara mengedepankan 

pentingnya sistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi pejabat pemerintah yang bertugas 

menegakkan hukum lingkungan, salah satunya pengawas. Salah satu cara untuk menjalankan sistem 

pengembangan kapasitas ini adalah dengan membentuk dan mengelola forum saling belajar antar 

praktisi yang bekerja di bidang atau mendalami ilmu terkait pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan hidup. Forum ini biasanya dilakukan dengan rutin, mempunyai program kerja dan target yang 

jelas sebagai forum, serta menghasilkan produk-produk pengetahuan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas anggotanya. Beberapa contoh adalah: 

a. The International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE) merupakan 

organisasi jejaring global yang fokus pada isu peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan 

melalui berbagai strategi penaatan dan penegakan hukum.  29

 Adrianus Eryan dan Antonius Aditantyo Nugroho, Studi Perspektif Pengawasan Izin Lingkungan oleh Pejabat Pengawas 28

Lingkungan Hidup, ICEL, 2019, hlm. 15-16.

 International Network for Environmental Compliance and Enforcement, “Environmental Governance”, https://www.eli.org/29

environmental-governance/inece, diakses pada 21 Desember 2020.
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b. European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law 

(IMPEL) merupakan asosiasi internasional non-profit beranggotakan otoritas bidang lingkungan 

hidup dari negara anggota Uni Eropa serta anggota dan calon anggota Uni Eropa, EEA, dan 

EFTA.     30

c. Australasian Environmental Law Enforcement and Regulators Network (AELERT) merupakan 

jejaring praktisi profesional untuk regulator lingkungan hidup di Australasia.   31

d. Programma Innovatzie Toezicht yang merupakan forum saling belajar bagi semua pejabat 

pengawas di Belanda.  32

Forum seperti ini sangat penting untuk dibangun di Indonesia agar setiap praktisi bisa saling bertukar 

pengetahuan dan pengalaman, memikirkan solusi untuk terus melakukan penguatan implementasi 

hukum lingkungan, serta menumbuhkan semangat berlomba-lomba menjadi regulator hukum 

lingkungan yang berorientasi pada hasil dan bekerja secara akuntabel. Selain itu, penting juga selalu 

disediakan perwakilan (baik berdasarkan prestasi maupun bergilir) bagi pejabat pengawas untuk aktif 

mengikuti perkembangan pengetahuan dalam jejaring pengawas dan penegak hukum internasional 

tersebut.  

4. Pengawasan lingkungan hidup harus berorientasi pada tujuan utama mewujudkan kualitas 

lingkungan hidup yang lebih baik untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat 

Di Indonesia, basis pengaturan lingkungan hidup berasal dari jaminan bagi setiap orang atas hak 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melekatnya prinsip berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan dalam menyelenggarakan perekonomian nasional.  Amanat konstitusi ini 33

kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup terutama UU No. 

32 Tahun 2009 serta peraturan turunannya. Pengawasan merupakan salah satu ruang lingkup dari 

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  34

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan tata kelola lingkungan 

hidup yang baik (environmental governance). Dalam perkembangan terkini, lahir pula gagasan tentang 

diperlukannya environmental rule of law. Titik tekan dari Environmental Rule of Law adalah bagaimana 

 European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, “About IMPEL”, https://www.impel.eu/30

about-impel/, diakses pada 21 Desember 2020.

 Australaslan Environmental Law Enforcement and Regulators network, “Overview”, https://www.aelert.net/about-aelert/31

overview, diakses pada 21 Desember 2020.

 Inspectieraad, “Kennisknooppunt”, https://www.rijksinspecties.nl/academie-voor-toezicht/kennis-delen-en-32

kennisontwikkeling/kennisknooppunt, diakses pada 21 Desember 2020.

 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 28H ayat (1) dan ps. 33 ayat (4).33

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, 34

TLN No. 5059, ps. 4 huruf e.
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hukum lingkungan ditegakkan dengan berorientasi pada 

perubahan perilaku pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat 

menuju keberlanjutan dengan menciptakan ekspektasi 

ketaatan terhadap hukum lingkungan.  Pengawasan sebagai 35

salah satu cara perlindungan dan pengelolaan LH dapat dilihat 

dalam konteks environmental governance dan environmental 

rule of law.  

Dalam konteks environmental governance, aturan dan tata cara 

pengawasan serta tujuan-tujuan spesifik dan khusus dari tiap 

pengawasan dibuat dan ditegakkan. Misalnya, mengawasi 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mencegah 

suatu perusahaan membuang limbah melampaui baku mutu 

yang telah ditentukan peraturan, dengan kata lain ketaatan 

pelaku usaha terhadap aturan. Sayangnya, pengalaman di 

berbagai negara menunjukkan cara seperti ini belum tentu 

cukup untuk mencapai tujuan besar dari hukum lingkungan.  

Dalam konteks contoh pengawasan terhadap IPAL, meskipun 

semua pemegang izin dalam satu daerah aliran sungai (DAS) 

sudah taat pada baku mutu yang ditetapkan untuk masing-

masing, belum tentu kualitas badan air di DAS tersebut ada 

pada level yang aman untuk dikonsumsi. Apalagi dalam praktik 

yang berjalan di Indonesia saat ini membuktikan bahwa baku 

mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan menteri dan 

menjadi acuan dalam memberikan izin pembuangan air limbah bagi pelaku usaha tidak 

berkesinambungan dengan daya tampung beban pencemaran air.  36

Pada spektrum environmental rule of law, pengawasan berorientasi pada perubahan perilaku 

mewujudkan pembangunan yang sehat bagi manusia maupun alam.  Jika mengambil contoh yang 37

sama, dalam konteks environmental rule of law, pengawasan IPAL dapat juga dilakukan untuk 

mengevaluasi keputusan pembangunan/pemberian izin usaha yang menyebabkan kualitas air menjadi 

tidak layak konsumsi dan merusak daya lenting. Dengan demikian, pengawasan harus bisa juga 

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://35

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 

10-13.

 ICEL, Mempekuat Penaatan dan Penegakan Hukum Administrasi bagi Perlindungan Sungai di Indonesia, Kertas Kebijakan, 36

https://icel.or.id/wp-content/uploads/Kertas-Kebijakan-Memperkuat-Penaatan-dan-Penegakan-Hukum-Administrasi.pdf., 

diakses pada 21 Desember 2020.

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://37

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 

9-13.
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mendukung evaluasi pemerintah terhadap keputusan, kebijakan dan pengaturan lingkungan hidup yang 

mengedepankan pewujudan kualitas LH untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.  

Meletakkan fungsi pengawasan dalam konteks environmental rule of law membantu pemerintah untuk 

selalu melakukan evaluasi berkesinambungan terhadap efektivitas pengawasan. Evaluasi terhadap 

pengawasan tidak terjebak dalam evaluasi terhadap aspek yang sifatnya administratif/birokratis tetapi 

terhubung dengan tujuan yang lebih besar dari hukum lingkungan.  

5. Pengawasan ketaatan pelaku usaha perlu mendorong budaya taat 

Budaya taat merujuk pada perilaku pelaku usaha yang secara sukarela mengintegrasikan standar dan 

peraturan LH dalam aktivitasnya. Berbagai penelitian di seluruh dunia sampai pada kesimpulan bahwa 

ketaatan pelaku usaha didasari pada: (1) keyakinan para pelaku usaha bahwa pemerintah mampu 

mendeteksi pelanggaran dan menghukum dengan hukuman yang melampaui keuntungan yang dapat 

diperoleh pelaku usaha karena melakukan pelanggaran; dan (2) keyakinan bahwa setiap pelaku usaha 

menghadapi risiko yang sama untuk terciduk dan dihukum dengan hukuman yang setimpal beratnya.   38

Ketika pelaku usaha sudah paham konsekuensi melanggar peraturan, ia akan terdorong untuk 

menginternalisasikan biaya dan upaya untuk memenuhi standar lingkungan hidup. Kejelasan dan 

ketegasan pengaturan lingkungan hidup dan penegakan hukumnya bisa mendorong pelaku usaha terus 

melakukan inovasi, yang berpotensi meningkatkan kemampuan kompetisinya (level of 

competitiveness).  Ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ia dapat mulai fokus menjaga kualitas LH yang 39

dipengaruhi oleh kegiatan usahanya alih-alih sekadar mematuhi hukum (beyond compliance). 

Menurut UNEP, beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membangun budaya taat 

antara lain:  40

a. Mempublikasikan semua peraturan yang harus ditaati dengan jelas dan mudah diketahui dan 

dipahami oleh antar-instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. 

b. Menetapkan kebijakan yang jelas tentang mekanisme penjatuhan sanksi bagi pelanggar dan 

bagaimana jenis sanksi akan ditentukan, termasuk bagaimana mendeteksi pelanggaran. 

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://38

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 71.

 Michael E. Porter dan Claas van der Linde, Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship, Journal of 39

Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, Autumn, 1995, hlm. 98-100, 110-111.

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://40

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020., hlm.  

72.
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c. Menerapkan kebijakan strategis khusus untuk sektor tertentu menggunakan pendampingan 

penaatan, pengawasan detil, dan penegakan hukum untuk mendorong agar budaya taat berakar 

secara merata di sektor tersebut. 

d. Membangun komunikasi yang jelas dengan multi pihak dan pihak yang diatur tentang risiko 

ketidaktaatan dan mempublikasikan setiap langkah pelaksanaan hukum yang diambil. 

e. Menggunakan metode (metrics) untuk mengukur capaian mewujudkan budaya taat. 

f. Melawan korupsi. 

Langkah-langkah berikut, berdasarkan pengalaman di negara-negara maju, terbukti turut membantu 

dalam membangun budaya taat, antara lain:  41

a. Memerintahkan pelaku usaha melakukan inventarisasi emisi secara mandiri dan melaporkan 

hasilnya kepada publik. 

b. Mempublikasikan informasi performa ketaatan pelaku usaha, termasuk performa dalam melakukan 

langkah-langkah inovatif untuk patuh. 

c. Mengatur standar LH yang saling terhubung antar rantai pasok, sehingga standar LH tetap dipenuhi 

dari saat pemasokan sampai produk akhir dikonsumsi dan menjadi limbah. 

6. Pengawasan lingkungan hidup harus dilandasi aturan, kebijakan, strategi dan program yang 

jelas serta akuntabel 

Setiap negara mempunyai strategi penegakan hukum dan penaatan yang berbeda-beda. Secara garis 

besar, globalisasi dan perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan mempengarui persepsi setiap 

pemerintahan bahwa instrumen penaatan dan penegakan hukum tidak lagi terbatas pada mekanisme 

Command and Control tetapi mencakup pula pendekatan lain seperti instrumen ekonomi dan edukasi. 

Akan tetapi, pengawasan tetap selalu ada dalam upaya penaatan, hanya cara mengawasinya yang bisa 

berbeda tergantung berbagai faktor seperti kemampuan pemerintah mengawasi, penggunaan teknologi, 

dan target kualitas lingkungan hidup yang hendak dijaga/dicapai. 

Tujuan dan strategi dari setiap aspek pengawasan dan penegakan hukum harus dibuat jelas. Hal ini 

penting untuk menghindari bahwa meskipun sudah ada instrumen lingkungan hidup dan standar 

lingkungan hidup yang ditentukan, tetapi tidak digunakan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup 

yang baik.  Dalam hukum administrasi dikenal asas legalitas (principle of legality) yang mengharuskan 42

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://41

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020., hlm.  

73.

 Hal ini merupakan masalah klasik dari regulasi yang menyebabkan ia harus dievaluasi terus efektivitasnya. Lihat: Robert A. 42

Kagan, Understanding Regulatory Enforcement, 11 Law & Policy Q.8, 1989.
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salah satunya kejelasan kewenangan administratif dan hak dan kewajiban pengaturan administratif bagi 

pemegang izin.  Di Indonesia, kejelasan ini ditunjukkan dengan sudah adanya peraturan perundang-43

undangan yang mengatur landasan kewenangan maupun tindakan administratif tersebut.   44

Belajar dari praktik negara civil law maupun common law, adanya dokumen atau informasi yang 

menjelaskan secara sederhana tentang strategi pengawasan yang mudah dipahami dan diakses publik 

merupakan langkah yang dianggap perlu untuk mewujudkan asas legalitas ini.  Selain itu, jenis-jenis 45

metode pengawasan yang mungkin dilakukan serta konsekuensi pelanggaran juga perlu dibuat jelas dan 

mudah dipahami publik.  Mekanisme akuntabilitas  bagi pengawas dan pelaku usaha saat 46 47

pengawasan dilakukan juga harus tersedia sehingga tidak hanya kedua belah pihak, tetapi masyarakat 

juga bisa turut mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan seperti pemberian informasi palsu, praktik 

suap, atau korupsi. 

 Frits Stroink, Supervision and enforcement in the Law Concerning Environmental Management, Law No. 23 of 1997, dalam 43

Michael Faure dan Nicole Niessen, Ed., Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience, 

Cheltenham: Edward Elgar, 2006., hlm. 183.

 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum 44

Tata Usaha Negara, hlm. 83; Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 1986, 

Nomor 77, TLN Nomor 3344, ps. 1 angka 8; Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN 

Tahun 2014, Nomor 292, TLN No. 5601, ps.5. 

 Contoh: Amerika Serikat (United States Environmental Protection Agency,”Next Generation Compliance”, https://www.epa.gov/45

compliance/next-generation-compliance, diakses pada 21 Desember 2020); Inggris (Gov.UK, “How you’ll be regulated: 

environmental permits”, https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits, diakses pada 21 

Desember 2020).

 Contoh Inggris: Gov.UK, “Environmental protection inspection”, https://www.gov.uk/guidance/environmental-protection-46

inspection, diakses pada 21 Desember 2020; Gov.UK, “Environment Agency Enforcement and Sanctions”, https://www.gov.uk/

government/publications/environment-agency-enforcement-and-sanctions-policy/environment-agency-enforcement-and-

sanctions-policy , diakses pada 21 Desember 2020.

 Lihat antara lain: International Network for Environmental Compliance and Enforcement, Principles of Environmental 47

Compliance and Enforcement Handbook, April 2009, hlm. 12-13 dan Faure, Goodwin, Weber, Michael Faure, Morag Goodwin, 

dan Franziska Weber, Bucking the Kuznets Curve: Designing Effective Environmental Regulation in Developing Countries, 51 Va. 

J. Int’l L. 95, 2010, hlm. 206-207.
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Selanjutnya, penting untuk memiliki kebijakan yang jelas tentang prioritas pengawasan. Tidak 

seimbangnya kemampuan mengawasi karena berbagai faktor memaksa pemerintah untuk menentukan 

strategi prioritas pengawasan. Terdapat berbagai contoh dari negara-negara maju yang menerapkan 

kebijakan prioritas pengawasan. Salah satu contoh, EPA New South Wales menggunakan 2 kategori 

besar untuk menentukan prioritas pelaku usaha yang diawasi yaitu: (1) kegiatan usaha yang mempunyai 

risiko paling besar terhadap lingkungan hidup dan kesehatan; dan (2) pelaku usaha yang sangat mungkin 

tidak taat.  Dalam menentukan priotitas, hal berikut selalu dipertimbangkan: 48

a. Media lingkungan hidup yang terlibat (digunakan atau dipengaruhi oleh kegiatan usaha). Salah 

satu prioritas tertinggi adalah media air.  

b. Proses dan pelaksanaan kegiatan usaha yang akan berpengaruh pada lingkungan hidup dan 

langkah pengelolaan untuk memitigasinya. 

c. Sensitivitas lingkungan hidup setempat, misalnya kedekatan dengan perumahan atau jalur air, 

atau dampak ke kualitas udara. 

d. Riwayat ketaatan pelaku usaha.  

Penentuan prioritas ini dilakukan setelah melakukan analisis terhadap data dari berbagai sumber, antara 

lain: umpan balik dari masyarakat, hasil monitoring lokasi industri, informasi dari sistem pelaporan, dan 

tren ketidaktaatan.  Penentuan prioritas bukan tindakan satu kali selesai dan perlu fleksibel terhadap 49

kebutuhan melakukan pengawasan mendadak/acak.  Oleh karena itu, perlu ada mekanisme evaluasi 50

dan koordinasi yang berjalan terus untuk menentukan kebutuhan pengawasan di luar prioritas.  

7. Pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk pengawasan harus mudah diakses, terintegrasi, 

mutakhir, efisien dan efektif 

a. Jenis Informasi dan Penggunaan Teknologi Informasi 

Informasi sangat dibutuhkan terutama oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban mengawasi 

dan menegakan hukum lingkungan hidup. INECE menggarisbawahi pengawasan sebagai kunci sukses 

program pengelolaan lingkungan hidup. Informasi yang diperoleh dari pengawasan membantu 

memperbaiki pengambilan keputusan/kebijakan antara lain melalui:  51

 Environment Protection Agency New South Wales, Environment Protection Authority: Compliance Policy, Sydney: NSW 48

Environment Protection Agency, 2013, hlm. 4. Kategori ini konsisten dengan Australian/New Zealand Joint Standard on Risk 

Management (AS/NZ ISO 31000:2009).

 Environment Protection Agency New South Wales, Environment Protection Authority: Compliance Policy, Sydney: NSW 49

Environment Protection Agency, 2013, hlm. 7.

 Julia Black dan Robert Baldwin, Really responsive Risk-Based Regulation, Law & Policy, Vol.32 No.2, April 2010.50

 International Network for Environmental Compliance and Enforcement, Principles of Environmental Compliance and 51

Enforcement Handbook, April 2009, hlm. 43.
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a. Evaluasi capaian program dengan mengembangkan status ketaatan. 

b. Mendeteksi dan mengoreksi pelanggaran. 

c. Memberikan informasi strategis untuk mendorong penaatan. 

d. Memberikan fakta untuk mendukung penegakan hukum dan memberi efek jera bagi pihak yang 

melanggar/tidak taat. 

Belajar dari pengalaman baik di negara lain,  informasi yang ada dalam sistem informasi yang 52

dibutuhkan untuk pengawasan mencakup antara lain: 

a. Profil izin/registrasi dan kontak aktif 

b. Riwayat kepatuhan, termasuk riwayat pelanggaran dan sanksi yang pernah dijatuhkan serta 

bagaimana pelaku usaha merespon sanksi tersebut 

c. Lokasi kegiatan.  

Selain itu, informasi tentang kualitas lingkungan hidup harus pula menjadi informasi utama yang 

dikoleksi oleh pengawas. Walaupun, karena peraturan, bisa saja pelaku usaha tidak melanggar hukum, 

diketahuinya kualitas lingkungan hidup tetap penting untuk memberi rekomendasi evaluasi strategi 

penaatan atau penguatan efektivitas instrumen lingkungan hidup seperti baku mutu lingkungan hidup 

dan baku mutu effluent tiap pemegang izin. UU No. 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan dilakukan 

inventarisasi lingkungan hidup, penghitungan daya dukung dan daya tampung dan pelaksanaan KLHS 

untuk setiap kebijakan, rencana dan program.  Tiga instrumen ini harusnya dimanfaatkan untuk 53

menghasilkan data kualitas lingkungan hidup yang valid dan mutakhir sebagai bahan melakukan 

pengawasan.  

Pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari tanggung jawab pejabat yang berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup. Tidak mungkin 

melakukan pengawasan tanpa pengumpulan dan pengelolaan data. Di sisi lain, data seperti ini penting 

untuk bisa diumumkan secara transparan agar masyarakat luas bisa turut aktif melakukan pengawasan 

sosial. Sebagai contoh baik, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (Environmental Protection Agency/

EPA) di Negara bagian New South Wales di Australia secara eksplisit menempatkan publik yang 

terinformasi dengan baik tentang performa kepatuhan pelaku usaha dan kualitas lingkungan hidup 

 Amerika Serikat: United States Environmental Protection Agency, “Enforcement and Compliance History Online”, https://52

echo.epa.gov/, diakses pada 21 Desember 2020; Inggris: Gov.UK, “Access the public register for environmental information”, 

https://www.gov.uk/guidance/access-the-public-register-for-environmental-information, diakses pada 21 Desember 2020 dan 

New South Wales: NSW EPA, “public registers”, https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/public-registers., diakses 

pada 21 Desember 2020.

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, 53

TLN No. 5059., ps. 6 jo ps.12 jo ps 15.
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sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan dan penaatan/penegakan hukum.  Di 54

Belanda misalnya, kewajiban otoritas yang berwenang mengawasi untuk mengumpulkan data dan 

informasi untuk kebutuhan pengawasan disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang.  55

Dapat dipahami bahwa biaya yang dibutuhkan tiap instansi untuk mengumpulkan informasi dan berbagi 

dengan instansi yang berkaitan sangat besar dan belum tentu data yang dikumpulkan oleh semua 

instansi memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sama.  Oleh karena itu, penting untuk 56

memastikan data yang dikumpulkan adalah data yang benar-benar jelas tujuan penggunaannya dan tiap 

instansi tidak mengambil data yang tumpang tindih, berulang-ulang, terlalu banyak data tidak relevan 

dan tidak saling melengkapi.  

Banyak negara yang cukup berhasil menunjukkan progres penguatan perlindungan lingkungan hidup 

terbukti memberikan dukungan besar dalam pengumpulan dan analisis data. Paddock dan Wentz 

menemukan bahwa banyak negara sudah menggunakan data analytics dalam melaksanakan aturan 

lingkungan hidup dan mengevaluasi efektivitas peraturan itu terhadap kualitas lingkungan hidup yang 

diinginkan.   Tiongkok merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan signifikan dalam 57

pengaturan lingkungan hidup-nya dengan memanfaatkan Big Data.   58

b. Sistem Informasi 

UU No. 32 Tahun 2009 juga memerintahkan dikembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai 

sarana untuk mengelola data dan memastikan data tersebut dapat diakses tidak hanya oleh berbagai 

instansi pemerintah tetapi juga masyarakat. UU No. 32 Tahun 2009 sudah menyadari bahwa pemerintah 

 Environment Protection Agency New South Wales, Environment Protection Authority: Compliance Policy, Sydney: NSW 54

Environment Protection Agency, 2013, hlm. 1.

 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Art 5.2 paragraph 1 huruf b.55

 Contoh pembelajaran di Uni Eropa: Carole M. Billiet dan Sandra Rosseau, Environmental Inspectors and Public Prosecutors: Is 56

Sharing Information Always Useful? dalam Sandrine Maljean-Dubois, Ed., The Effectiveness of Environmental Law, Cambridge-

Antwerp-Portland: Intersentia, 2017, hlm. 274.

 LeRoy Paddock dan Jessica A. Wentz, eds, Next Generation Environmental Compliance and Enforcement, Washington D.C.: 57

Environmental Law Institute, 2014 sebagaimana dikutip dalam United Nations Environment Programme, Environmental Rule of 

Law: First Global Report, diakses dari https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-

global-report, pada 16 November 2020, hlm. 69.

 Genia Kostka dan Chunman Zhang, “Tightening the grip: environmental governance under Xi Jinping”, Environmental Politics, 58

27:5, 769-781, 2018, DOI: 10.1080/09644016.2018.1491116.
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tidak akan mampu mengemban semua beban pengawasan 

lingkungan hidup. Hal sama dipahami oleh negara-negara lain 

sehingga lahirlah ide tentang pelibatan publik dalam 

pengawasan, misalnya dalam bentuk citizen monitoring di 

mana penyediaan informasi yang dapat diakses publik menjadi 

prasyarat penting.  Di Indonesia sendiri telah dikenal istilah 59

“pengawasan sosial”.   60

Oleh karena itu, perlu dibangun sistem informasi pengawasan 

yang terintegrasi dengan informasi lingkungan hidup lainnya 

agar mampu menjadi sarana memastikan kegiatan 

pengawasan yang akuntabel dan benar-benar digunakan untuk 

membuat keputusan dan kebijakan yang berbasis fakta dan 

pengetahuan.  Hingga saat ini, sudah ada beberapa inisiatif 61

t e r k a i t b a s i s d a t a d a n s i s t e m  i n f o r m a s i y a n g 

diimplementasikan untuk memastikan tersedianya data. 

Kebijakan-kebijakan yang mensyaratkan dihasilkan data terkait 

lingkungan hidup juga sudah banyak dilakukan.  Namun, 62

kerap kali data yang dihasilkan tidak terintegrasi, tidak 

mutakhir, dan/atau tidak digunakan untuk menentukan 

kebijakan. Jikapun pemerintah sudah mempunyai data, data 

tersebut tidak diolah dan disajikan ke dalam bentuk yang 

mudah dipahami baik oleh pemerintah sendiri maupun publik. 

Akibatnya, pemerintah tidak bisa optimal menggunakan data tersebut ataupun memanfaatkan 

pengawasan sosial oleh masyarakat untuk membantu optimalisasi pengawasan.  

Bagi pelaksana, masalah sulitnya membangun sistem informasi terintegrasi ini terkait dengan masalah 

penataan hutan, lahan dan ruang yang belum terselesaikan, efisiensi anggaran, SDM yang minim dan 

 Contoh di Uni Eropa diatur kewajiban: Directive 2012/18/EU; di Tiongkok, berkembang Citizen Science dan Big Data yang 59

membantu pengelolaan lingkungan, Lihat a.l.: Angel Shu, Amy Weinfurter, dan Chendan Yan, The Potential for Citizen-Generated 

Data in China, Yale data-driven – ClimateWorks Foundation, diakses dari https://datadrivenlab.org/wp-content/uploads/

2017/01/The-Potential-for-Citizen-Generated-Data-in-China.pdf, pada 17 November 2020.  

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009, Nomor 140, 60

TLN No. 5059, ps. 70 ayat (2).

 Contoh: Uni Eropa sudah mulai bergerak menuju satu data spasial Uni Eropa melalui INSPIRE Directive untuk mendukung 61

implementasi regulasi Uni Eropa terkait lingkungan hidup. Lihat: https://inspire.ec.europa.eu/about-inspire/563, diakses pada 6 

November 2020; Platform sistem informasi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan Amerika Serikat terintegrasi dengan 

data spasial dan menyediakan fitur tren kualitas lingkungan hidup sehingga bisa menjadi basis evaluasi kebijakan penaatan: 

https://echo.epa.gov/; Negara bagian New South Wales di Australia juga sudah menyediakan sistem informasi yang digunakan 

juga sebagai basis evaluasi kebijakan penaatan https://www.epa.nsw.gov.au/licensing-and-regulation/public-registers dan 

https://www.planningportal.nsw.gov.au/spatialviewer/#/find-a-property/address; Inggris: https://www.gov.uk/guidance/access-

the-public-register-for-environmental-information. 

  Misalnya: sistem DADU (informasi Amdal dan UKL-UPL), Sipongi, One Map, dsb.   62
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lemahnya leadership untuk memastikan data benar-benar bisa terintegrasi.   KLHK saat ini sedang 63

mengembangkan basis data dan informasi pengawasan yang harapannya bisa mempermudah pengawas 

lingkungan hidup memastikan kepatuhan pelaku usaha. Inisiatif seperti ini harus dijaga konsistensinya 

dan terus disempurnakan. 

Sayangnya, UU No. 11 Tahun 2020 tidak memberikan solusi atas permasalahan implementasi dari UU 

No. 32 Tahun 2009 terkait data dan sistem informasi. Sebaliknya, UU No. 11 Tahun 2020 justru bisa 

menghambat pembenahan data karena semangat mempermudah perizinan berpotensi menambah 

jumlah data sementara kegiatan usaha eksisting, kejelasan penataan ruang, serta dampaknya ke 

lingkungan belum terdata dengan lengkap dan termutakhirkan. Untuk menghindari dampak ini, masalah 

pengintegrasian informasi benar-benar dibenahi dengan dukungan anggaran, SDM, dan leadership yang 

kuat.  

8. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelaporan  

Sumber informasi penting dalam pengawasan adalah laporan yang wajib diserahkan pelaku usaha.  64

Faktanya, banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban ini. Instansi lingkungan hidup (baik 

kementerian maupun dinas/badan di daerah) bahkan tidak selalu bisa memonitor ketaatan pelaporan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya untuk membuat laporan yang baik maupun biaya untuk memeriksa 

laporan tidak sedikit. Hal yang lebih menantang lagi adalah memilah informasi yang relevan untuk 

dianalisis dan diawasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk memastikan kewajiban laporan ini bisa 

dilaksanakan dan benar-benar efektif bermanfaat untuk pengawasan.  

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengadopsi metode Fitness Check yang dilakukan 

Komisi Uni Eropa untuk memeriksa apakah praktik pelaporan lingkungan hidup selama ini telah 

menyajikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan, disampaikan pada waktu yang tepat, disampaikan 

melalui cara yang benar, dan menggunakan anggaran secara efisien/seminim mungkin.  65

Tolak ukur laporan lingkungan hidup yang dikehendaki adalah tidak bertele-tele dan berorientasi pada 

sajian data lingkungan hidup yang paling dibutuhkan untuk keperluan pengawasan dan mudah dipahami 

 Contohnya, One Map tidak benar-benar mengintegrasikan seluruh data melainkan memberikan tautan link ke sistem yang sudah 63

ada dan terpisah-pisah. Masih terdapat ego sektoral yang belum bisa diatasi oleh Presiden. 

 Antara lain: laporan pelaksanaan RKL-RPL, laporan hasil pemantauan kualitas air limbah, laporan pengelolaan limbah B3 dan 64

B3, dsb. 

 European Commission, Actions to Streamline Environmental Reporting, Report from the Commission to the European Parliament, 65

the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 9 June 2017, diakses 

melalui https://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf pada 27 Oktober 2020.
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masyarakat.  Selain itu, laporan lingkungan hidup harus bisa menjadi basis untuk menganalisis tercapai 66

atau tidaknya tujuan lingkungan hidup serta menjadi informasi yang penting untuk menghasilkan aturan 

dan kebijakan berbasis fakta (evidence-based regulation/policy).   67

Beberapa catatan yang dihasilkan dari Fitness Check di EU antara lain: (a) memastikan semua kewajiban 

pelaporan dalam peraturan memiliki indikator pemenuhan yang jelas; (b) mengurangi laporan tekstual 

dan mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi; (c) mendorong praktik baik dalam 

diseminasi pelaporan yang proaktif bagi pelaku usaha, antar-institusi pemerintah, maupun masyarakat 

antara lain dengan memastikan semua informasi lingkungan hidup mudah diakses masyarakat, terutama 

peneliti dan ilmuwan (scientists); (d)  menyelaraskan waktu pelaporan dengan siklus evaluasi kebijakan; 

dan (e) pengintegrasian dan pengharmonisasian data.  68

9. Adanya sistem monitoring dan evaluasi efektivitas pengawasan 

Hasil dari pengawasan harus mampu memberi masukan untuk memperbaiki peraturan terkait standar 

dan kualitas lingkungan hidup yang harus dipatuhi pelaku usaha. Penetapan standar dan kualitas 

lingkungan hidup ini juga harus mempertimbangkan aktivitas non-usaha yang berpotensi merusak dan 

mencemari lingkungan hidup.   

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kualitas lingkungan hidup yang hendak dicapai melalui 

pengawasan dan penaatan/penegakan hukum merupakan informasi yang jelas, dipahami, rasional dan 

terukur serta terdiseminasikan dengan baik kepada pelaku usaha dan publik.  Hal ini akan membangun 69

budaya saling mengawasi karena semua pihak mempunyai gambaran tentang tujuan yang sama, 

sehingga mempersempit kemungkinan terjadi penyalahgunaan data misalnya pemerasan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab kepada pelaku usaha, atau pembohongan publik tentang kualitas 

lingkungan hidup riil sehingga masyarakat tidak bisa mengantisipasi dampak negatif buruknya kualitas 

lingkungan hidup bagi hidup mereka. Dengan demikian, diharapkan timbul banyak input untuk perbaikan 

yang bisa membantu berjalannya proses monitoring dan evaluasi pengawasan.  

 Lihat salah satu contoh pedoman menyusun laporan LH di Inggris: Gov.UK, “Environmental Reporting Guidelines: Including 66

Streamlined Energy and Carbon Reporting Reguirements”, https://www.gov.uk/government/publications/environmental-

reporting-guidelines-including-mandatory-greenhouse-gas-emissions-reporting-guidance, diakses pada 27 Oktober 2020 ;  

European Commission, Actions to Streamline Environmental Reporting, Report from the Commission to the European Parliament, 

the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 9 June 2017, diakses 

melalui https://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf pada 27 Oktober 2020.

 European Commission, Actions to Streamline Environmental Reporting, Report from the Commission to the European Parliament, 67

the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 9 June 2017, diakses 

melalui https://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf pada 27 Oktober 2020.

 European Commission, Actions to Streamline Environmental Reporting, Report from the Commission to the European Parliament, 68

the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 9 June 2017, diakses 

melalui https://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf pada 27 Oktober 2020, hlm. 4. 

 United Nations Environment Programme, Environmental Rule of Law: First Global Report, diakses dari https://69

www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report, pada 16 November 2020, hlm. 

63-70.
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Untuk itu, pemerintah perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi khusus yang mampu 

mengukur efektivitas pengawasan. Salah satu contoh pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi 

adalah pedoman membangun indikator performa penaatan dan penegakan hukum yang disusun 

INECE.  70

Di sisi lain, pemberian kewenangan yang besar bagi PPLH atau pejabat administratif lain pada instansi 

bidang lingkungan hidup berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi. 

Oleh karenanya, sistem akuntabilitas perlu dibangun untuk menutup celah tersebut antara lain melalui 

kanal informasi yang terbuka dan kanal pengaduan ataupun sistem whistle-blowing. Di samping itu, 

perlu ada mekanisme keberatan yang jelas atas segala tindakan dan keputusan yang dihasilkan oleh 

PPLH atau pejabat.  Mekanisme keberatan ini harus dijelaskan dengan baik kepada publik dan 71

didukung perangkat yang mumpuni.  

 INECE, Performance Measurement guidance for Compliance and Enforcement Practitioners, International Network for 70

Environmental Compliance and Enforcement, Second Edition, April 2008. 

 Sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Tahun 2014, Nomor 292, TLN No. 71

5601, ps. 75.

24

Hasil dari pengawasan harus mampu memberi masukan untuk 

memperbaiki peraturan terkait standar dan kualitas lingkungan hidup 

yang harus dipatuhi pelaku usaha.
i
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E. PENUTUP 

	

P
enguatan pengawasan lingkungan hidup pasca UU No. 11 Tahun 2020 harus segera 

dilaksanakan. Dari sembilan usulan penguatan pengawasan tersebut merupakan refleksi atas 

masalah pengawasan yang sering ditemui. Sembilan usulan pengawasan tersebut secara umum 

meliputi: aspek penguatan sistem dan kelembagaan lingkungan hidup, penguatan kompetensi pengawas 

khususnya PPLH, pelaksanaan mekanisme pengawasan yang efektif, efisien dan muktahir serta orientasi 

pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. 

Sembilan usulan ini diharapkan dapat dirumuskan dalam peraturan pelaksana tentang pengawasan baik 

dalam tingkat peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah. Sembilan usulan ini penting 

menjadi komitmen negara dalam memastikan pengawasan lingkungan hidup berjalan efektif 

mendukung pembangunan berkelanjutan dan dijalankan secara akuntabel.  

25
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