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P E N G A N T A R   R E D A K S I 

Adakah Demokrasi Lingkungan? 

 

Democracy is when the indigent,  
and not the men of property, are the rulers 

(Aristoteles) 
 

emokrasi bisa jadi merupakan istilah dalam politik yang paling bebas 
digunakan. Istilah ini dengan mudah dilekatkan pada suatu lema 
tertentu untuk memberikan penegasan corak dan keberpihakan 

kepada rakyat, pihak yang dalam kredo tentang demokrasi menjadi episentrum 
kekuasaan. Hal yang kemudian memunculkan istilah-istilah kontemporer 
seperti demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan demokrasi lingkungan 
misalnya.  

Munculnya istilah kontemporer yang (mencoba-coba) mengaitkan 
dengan demokrasi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan seputar aspek 
semantik semata, tetapi juga pertanyaan filosofis dan mendasar berkaitan 
dengan konsepsi dan praksis pelaksanaannya. Dalam kontes demokrasi 
lingkungan misalnya. Apakah termin ini memang benar “ada”, atau hanya 
sekedar termin populer yang ramai digunakan oleh aktivis dan pegiat 
lingkungan saja? Apakah demokrasi lingkungan sebuah termin yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, atau jangan-jangan ia hanyalah jargon 
populer yang mengandung contradictio in terminis di dalamnya?   

Secara literal, demokrasi bermakna kekuasaan rakyat, hal yang kemudian 
ditegaskan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya yang legendaris, Gettysburg 
Address (1863), sebagai pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat (government of the people, by the people, for the people). Gagasan demokrasi 
dengan cepat berkembang menjadi gagasan ideal yang paripurna, sedemikian 
sehingga pada awal abad ke-20 hampir semua negara mengklaim sebagai 
negara demokratis yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam konteks ini munculnya terminologi 
kontemporer seperti demokrasi lingkungan tentu menjadi hal yang dapat kita 
maklumi. Mereka yang memunculkan dan mempopulerkanterminologi ini 
tentu memiliki idealisme tentang kekuasaan yang berorientasi kepada rakyat 
namun dalam pelaksanaannya tetap menjunjung prinsip keseimbangan dan 
keserasian dengan alam. Pertanyaannya kemudian: tepatkah penggunaan 
terminologi ini, baik secara semantik maupun substantif ?  

Berbicara demokrasi tidak bisa tidak akan membawa kita pada diskursus 
tentang kedaulatan sebagai manifestasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan 
bernegara. Demokrasi sendiri merupakan wujud kedaulatan rakyat, gagasan 
yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Gagasan 
kedaulatan rakyat berkembang secara dialektis dan merupakan antitesis dari 

D 
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gagasan kedaulatan Tuhan, kedaulatan monarki, dan kedaulatan 
negara/bangsa yang muncul terlebih dahulu.  

Adalah Jean Jacques Rosseau yang memberikan dimensi kerakyatan 
pada gagasan kedaulatan. Rosseau, yang hidup dalam suasana kebatinan 
Revolusi Perancis, menyatakan bahwa kedaulatan tidak berada di tangan 
monarki ataupun negara, melainkan di tangan rakyat yang selaku individu 
menyerahkan kekuasaannya kepada negara melalui kesepakatan bersama 
(voluntedetout). Rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menjalankan 
pemerintahan yang dilakukan berdasarkan voluntee generale atau suara 
terbanyak yang merepresentasikan kemauan umum. Dalam praksisnya, 
kemauan umum tercermin dalam perundang-undangan yang disusun oleh 
parlemen sebagi representasi politik rakyat yang dipilih melalui pemilihan 
umum.  

Diskurus tentang kedaulatan tidak lantas berhenti dengan munculnya 
gagasan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Agar kedaulatan rakyat dapat 
benar-benar berjalan dan tidak berkembang menjadi chaos, supremasi 
kepentingan rakyat dalam demokrasi harus dijalankan berdasarkan norma atau 
aturan hukum. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai kedaulatan hukum, yang 
harus dijalankan beriringan dengan kedaulatan rakyat. Perpaduan keduanya 
kemudian dikenal sebagai sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat 
(democratischerechstaat) atau demokrasi yang berdasarkan atas hukum 
(constitutionaldemocracy). Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 
(2) dan (3) UUD 1945 merupakan salah satu negara yang menganut 
constitutionaldemocracy.  

Demokrasi yang dijalankan dalam koridor hukum merupakan peluang 
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berorientasi rakyat namun tetap 
menjunjung prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Caranya melalui 
penyusunan norma-norma yang memberikan jaminan perlindungan 
lingkungan sebagaimana perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial 
ekonomi rakyat. Dalam konteks ini maka demokrasi (berwawasan) lingkungan 
dapat dicapai jika representasi politik rakyat dalam dewan/majelis perwakilan 
mau dan mampu menyusun produk hukum yang selaras dengan cita 
kelestarian lingkungan. Terang kemudian jika “demokrasi lingkungan” dalam 
kerangka “constitutional democracy” yang saat ini kita anut sangat bergantung 
pada keberpihakan parlemen sebagai pihak yang memiliki kewenangan 
konstitusional untuk membentuk norma. 

Gagasan kedaulatan lingkungan kemudian muncul sebagai alternatif. 
Sebagaimana dikemukakan oleh JimlyAsshiddiqie (2009), gagasan ini muncul 
sebagai respon atas relasi kuasa yang selalu bertumpu pada manusia 
(antrhoposentrisme). Jika kedaulatan rakyat menghasilkan demokrasi dan 
kedaulatan hukum menghasilkan nomokrasi (kekuasaan berdasarkan hukum), 
maka kedaulatan lingkungan menghasilkan konsep ecocracy, yakni kekuasaan 
yang dijalankan dengan memperhatikan keutuhan ekosistem. 
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Mempertimbangkan kerusakan lingkungan hidup yang semakin nyata sebagai 
buah dari kapitalisme pasar yang cenderung memandang alam sebagai faktor 
produksi dan aset ekonomi, penerapan gagasan kedaulatan lingkungan 
bersama dengan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam bingkai 
negara mutlak dilakukan. Yang harus digali lebih dalam adalah bagaimana 
operasionalisasinya dalam kehidupan bernegara?Apakah dengan 
mengarusutamakan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan publik? 
Apakah dengan mempersonifikasikan lingkungan hidup serupa dengan rakyat 
yang memiliki hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dalam 
konstitusi? Apakah kemudian semua itu dapat kita sebut sebagai wujud dari 
“demokrasi lingkungan”?  

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) edisi kali ini mencoba 
mengangkat tema Demokrasi Lingkungan sebagainarasi alternatif atas gagasan 
mengenai relasi kekuasaan yang terlampau antroposentris, kapitalistik, dan 
cenderung memandang alam sebatas objek untuk akumulasi kekayaan semata. 
Dengan kesadaran yang utuh bahwa “demokrasi” merupakan konsep yang 
terus berkembang dan memiliki beragam penafsiran, JHLI edisi ini kami 
harapkan dapat menjadi pemantik diskursus tentang gagasan demokrasi 
lingkungan agar dapat berkembang dari sekedar jargon populer menjadi 
sebuah gagasan utuh yang dapat dioperasionalisasikan dalam kehidupan 
bernegara. Agar demokrasi, seperti yang dikemukakan Aristoteles dalam 
Politics, benar-benar memanifestasikan sebuah keadaan dimana yang paling 
liminal, yang paling miskin dan lemah lah yang berkuasa. Di tengah gempuran 
kapitalisme yang dengan serakah mengeksploitasi alam serta tirani modal yang 
mengancam kemurnian demokrasi melalui praktek politik transaksional, 
rasanya saat ini tidak berlebihan mendudukkan lingkungan hidup sebagai 
salah satu “pihak” yang juga berada dalam posisi yang lemah. 

 

Januari 2014, 
Redaksi 
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J A L A N   T E R J A L   E K O K R A S I 

Al. Andang L. Binawan1 

 

Abstrak 

Istilah ekokrasi bisa dipahami sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk alam 
seisinya. Hanya, pengertian sederhana itu mengandung kesulitan filosofis yang 
sangat besar. Kesulitan itu antara lain terkait dengan paham tentang alam 
secara keseluruhan maupun setiap bagiannya, dan juga tentang kedudukan 
manusia. Sebagai perbandingan, untuk memenuhi gagasan demokrasi pun  

diperlukan jalan panjang, bahkan terjal, apalagi ekokrasi. Empat gagasan dasar 
demokrasi, yaitu kesetaraan, kebebasan, otonomi dan partisipasi tidak bisa 
begitu saja diterapkan pada ekokrasi, meski untuk bisa merunut kemungkinan 
ekokrasi, perbandingan dengan demokrasi bisa membantu. Meski kemudian 
menemukan tanjakan-tanjakan kesulitan, bukan berarti ekokrasi tidak mungkin 
sama sekali. Beberapa prinsip dari Henryk Skolimowski maupun gagasan 
prosedural keadilan menurut John Rawls bisa dijadikan titik pijak mendaki 
ekokrasi. 

Kata kunci: ekokrasi, demokrasi, problematik filosofis, kesetaraan, kebabasan, 
partisipasi, hormat pada hidup, Skolimowski, John Rawls 

 

Abstract 

Ecocracy can be understood as power of, by and for the nature and its contents. 
However, such a simple definition comprises a great philosophical difficulties. Such 
difficulties inter alia related to the understanding of the nature either holistically or 
partially, and also on the human position related to it. As a comparison, even to fulfill 
the idea democracy requires a long, even steep road, moreover on fulfilling ecocracy. 
Four basic ideas of demoracy, which are equality, freedom, autonomy and participation 
cannot be applied as such to ecocracy, although to be able to trace the possibilities of 
ecocracy, comparison to democracy may help. Although it will possibly crossing the 
ramps of difficulties, does not mean ecocracy is impossible. Some principles from 
Henryk Skolimowski, or the idea of procedural justice of John Rawls can be used as 
starting point in climbing ecocracy. 

                                                           
1 Staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta 
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Keywords: ecocracy, democracy, philosophical problematic, equality, freedom, 
participation, respect to life, Skolimowski, John Rawls 

 

1.  Pengantar 

 

Berbicara tentang ekokrasi adalah berbicara tentang sebuah 
kemungkinan jauh. Maksudnya, pemahaman yang komprehensif tentang 
makna ekokrasi membutuhkan suatu permenungan yang panjang. Jika 
demokrasi disederhanakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat, mengacu pada etimologi demokrasi, apakah ekokrasi akan 
diartikan sebagai pemerintahan dari alam (Yunani: oikos, rumah-tangga), oleh 
alam dan untuk alam seluruhnya? Andai saja „untuk alam‟ itu dimengerti dan 
disepakati, tidak mudah memahami istilah „dari alam‟ dan „oleh alam.‟ Ada 
kompleksitas yang rumit di dalamnya, sehingga tidak mudah untuk 
mendapatkan sebuah gagasan yang utuh dan tunggal, padahal untuk sebuah 
penerapan, dibutuhkan pemahaman yang relatif bisa diterima banyak pihak. 
Karena itu, yang paling mungkin hanyalah sebuah pemahaman yang lebih 
bersifat politis, yang berarti juga bersifat kompromis. 

Hanya saja, untuk bisa mendapatkan kesepakatan politis ini pun tidak 
mudah. Banyak liku-liku yang perlu dilalui, terutama terkait dengan prosedur 
pengambilan keputusan. Belum lagi, jalan berliku masih akan terjadi dalam 
penerapannya, karena bukan hanya menyangkut politik, tetapi juga 
kepentingan-kepentingan lain yang tak kalah rumit.  

Liku-liku ekokrasi ini agak mirip dengan liku-liku demokrasi, meski 
akan jauh lebih kompleks. Tulisan ini akan mencoba memaparkan liku-liku itu 
dengan istilah „jalan terjal‟ karena memahami dan menerapkan ekokrasi ibarat 
naik gunung yang sangat tinggi. Mengingat, seperti telah dikatakan di 
atas,untuk penerapan memerlukan basis pemahaman lebih dahulu, tulisan ini 
tidak akan membicarakan hal-hal praktis untuk penerapan ekokrasi. Yang akan 
dipaparkan adalah problematik filosofis terkait dengan ekokrasi. 

Alur paparan ini akan mengikuti liku-liku yang sudah didahului 
demokrasi. Meski demokrasi sering dilihat sebagai masalah politik, hal itu tidak 
bisa tidak memicu perdebatan filosofis juga.2 Bagaimana pun demokrasi juga 
membutuhkan pendasaran filosofis. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa liku-
liku itu, baik demokrasi maupun ekokrasi, ada di tiga ranah: filosofis, 
sosiopolitis, dan praktis. Pada tataran filosofis, problematik akan berkutat pada 
konsep dan pemahaman. Pada tataran sosiopolitis, problematiknya terletak 
pada konteks, yang akan mempengaruhi pilihan konsep dan juga prosedur dan 

                                                           
2 Ross Harrison, misalnya, memaparkan beberapa problem filosofis, termasuk 

problem pendasarannya. Lihat bukunya Democracy (seri The Problem of Philosophy), Routledge: 
1993. 
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hukum yang diambil. Kemudian, pada tataran praktis, akan ada problematik 
penerapan.  

Berdasar tujuan itu, tulisan ini akan didahului dengan sebuah paparan 
singkat tentang demokrasi dan problematiknya. Tujuannya adalah 
perbandingan. Artinya, dengan memahami problematik demokrasi, muncul 
suatu gambaran tentang problematik ekokrasi. Setelah itu, tiga tanjakan akan 
coba diulas, yaitu tanjakan filosofis, tanjakan sosiopolitis dan kemudian 
tanjakan praktis. Paparan akan ditutup dengan sebuah usulan sebuah prinsip 
yang terkait dengan bagaimana mengupayakan ekokrasi. 

 

2. Bercermin dari Demokrasi 

 

Sebelum masuk pada masalah konseptual, ada baiknya melihat 
kenyataan tentang demokrasi. Tentu, tidak mungkin melihat semua realitas itu. 
Cukuplah disini melihat seberkas potret tentang demokrasi di Indonesia. 

Pada tanggal 11 Desember 2013 lalu Kemenko Polhukam, Kemendagri, 
Bappenas, Biro Pusat Statistik, dengan dukungan Program Pembangunan PBB 
(UNDP), meluncurkan indeks demokrasi Indonesia. Dikatakan bahwa indeks 
Indonesia hanya 62,63 dari skala 1-100. Itu adalah hasil dari perhitungan tiga 
aspek penting demokrasi , yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga 
demokrasi. Dalam hal ini, kebebasan sipil mendapat skor tertinggi, yaitu 77,94, 
sedang hak politik mendapat skor terendah, yaitu 46,33, sementara itu aspek 
kelembagaan mendapat skor 69,28. Jika dibandingkan dengan indeks tahun 
sebelumnya, dengan indeks 65,48, indeks tahun ini malah menurun.3 

Skor hasil penelitian di atas sedikit lebih tinggi dari skor yang „diberikan‟ 
oleh lembaga Global Democracy Ranking, yaitu 54,2 untuk tahun 2011-2012, dan 
menduduki  peringkat 66 dari 115 negara yang diteliti. Meski skor-nya sedikit 
naik, peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya.4 Variabel yang diteliti 
memang lebih rinci dengan bobot yang berbeda. Lembaga ini menghitung 
indeks dengan melihat berbagai aspek lain selain politik (sistem politik), seperti 
gender (kesetaraan gender), ekonomi (sistem ekonomi), pengetahuan (sejauh 
mana masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan, riset dan 
pendidikan), kesehatan (status dan sistemnya) dan juga lingkungan hidup 
(keberlanjutannya). Politik mendapat porsi terbesar karena diperhitungkan 50 
persen, sementara yang lain masing-masing hanya 10 persen.5 Hasil 
pemeringkatan di atas sedikit berbeda dengan perhitungan dari The Economist 

                                                           
3 Kompas, 12 Desember 2013, hal. 4. 
4 http://democracyranking.org/wordpress/?page_id=738 diakses pada tanggal 15 Desember 

2015 jam 20.10. 
5 http://democracyranking.org/wordpress/ranking/basic_concept.pdf diakses pada tanggal 15 

Desember 2015 jam 20.15. 
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Intellegent Unit, yang untuk tahun 2012 menempatkan Indonesia di peringkat 53 
dengan skor 6,76 berdasarkan lima aspek yang ditinjau, yaitu proses pemilihan 
dan pluralisme, berfungsinya pemerintah, partisipasi politik, budaya politik 
dan kebebasan sipil.6 

Hasil di atas tentu saja menunjukkan mediokritas Indonesia. Memang, 
setidaknya yang disebut dalam penelitian pertama, korupsi menjadi faktor 
penting atas situasi mediokritas, atau malah buruknya situasi demokrasi 
Indonesia ini. Tentu bisa dibayangkan bahwa korupsi para legislator dan juga 
penegak hukum adalah korupsi-korupsi ibarat di jantung pertahanan 
demokrasi. Hanya, faktor-faktor yang menyebabkan buruknya situasi 
demokrasi ini tidak akan diperdalam dalam tulisan ini, tetapi dari 
perbandingan ketiga penelitian itu, beberapa hal bisa disimpulkan. 

Pertama, jika mengingat stagnasi demokrasi Indonesia, makin tampak 
betapa terjal jalan yang harus dilalui demokrasi untuk mewujudkan diri secara 
relatif ideal. Kondisi sosiopolitis dan juga demografis Indonesia jelas menjadi 
salah satu sebab penting dari stagnasi ini.  Artinya, menyediakan prosedur dan 
kemudian menerapkannya butuh kerja keras. 

Kedua, yang dalam konteks pembicaraan kita menjadi lebih penting, 
terutama dengan membandingkan beberapa penelitian tadi, makin tampak 
bahwa perbedaan aspek-aspek yang diteliti pada dasarnya adalah perbedaan 
pada pemahaman makna demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi pada 
dasarnya adalah sebuah konsep yang plural, dan hal ini juga disadari oleh 
David F. J. Campbell, peneliti Global Democracy Ranking. Dengan mengacu pada 
pemikir lain, ia  mengatakan bahwa “Representatively, we may cite Bühlmann (et 
al. 2008, p. 5): “There is an abundant literature relating to democracy theory, with 
countless definitions of what democracy should be and what democracy is.” We can add 
on by referring to Laza Kekic (2007, p. 1): There is no consensus on how to measure 
democracy, definitions of democracy are contested and there is an ongoing lively debate 
on the subject.” 7 

Bertolak dari dua hal itu, pada bagian kedua ini akan dicermati beberapa 
konsep dan prinsip dasar demokrasi, serta problematik filosofisnya. 
Problematik filosofis inilah yang menjadi sebab dari keragaman konsep 
demokrasi, karena pada dasarnya sebuah konsep demokrasi adalah jawaban 
hipotetik atas persoalan itu.8 

Untuk memahami problematik filosofis itu lebih jauh, titik tolak bisa 
dimulai dari pemahaman sederhana tentang demokrasi sebagai „pemerintahan 

                                                           
6 https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034 diakses pada 

tanggal 15 Desember 2015 jam 20.20. 
7 David F. J. Campbell, The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of 

Democracy, 2008, hal. 4 (lihat catatan kaki no. 3). 
8 Lihat misalnya „perdebatan‟ yang ada dalam buku yang diedit oleh Ricardo Blaug 

dan John Schwarzmantel, Democracy: A Reader, Edinburgh University Press: 1988. 
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dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.9‟ Pemahaman sederhana ini bisa 
cukup diterima banyak orang, bukan hanya karena sesuai dengan pemahaman 
demokrasi secara etimologis, tetapi juga karena pada dasarnya demokrasi 
hanyalah sarana menuju keadilan. Dari pemahaman dasar itu, setidaknya ada 
tiga hal mau ditekankan yaitu kesetaraan dan otonomi setiap individu sebagai 
prinsip dasar, kebebasan dan otonomi sebagai dasar dan sekaligus cita-cita 
keadilannya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai caranya. 

Hanya, pemahaman ini bukan tanpa masalah. Kata „rakyat‟ sebenarnya 
mengandung pemahaman yang sangat kompleks.10 Setidaknya, ada tiga 
masalah disitu. Pertama: ketika diandaikan bahwa rakyat adalah „kumpulan‟ 
manusia, persoalannya adalah siapakah manusia itu, khususnya apa yang 
menjadi esensi manusia (jika ada)? Kedua, apa yang disebut „rakyat‟ itu: apakah 
sekedar kumpulan individu, atau mempunyai keutuhan? Ketiga, apa relasi 
antara individu dengan masyarakat itu? Variasi jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan itu akan menentukan keadilan macam apa yang akan dikejar, serta 
cara atau jalan mana yang akan ditempuh. 

Sebagai contoh, dalam tradisi filsafat politik, jawaban model pertama 
ditawarkan oleh kaum liberal. Gagasan kubu ini bertolak dari pemahaman 
bahwa manusia adalah individu yang bebas (Latin: liber, sic!), rasional dan 
otonom.  Karena itu, demokrasi harus menjamin kebebasan dan otonomi, 
kesetaraan serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak 
boleh melanggar hak asasi, dan hak bagi kubu ini adalah kebebasan. Paham ini 
pulalah yang mendasari mengapa tradisi ini lebih menjunjung hak sipil dan 
politik. 

Dengan kata lain, karena yang ditekankan adalah individu yang bebas, 
rasional dan otonom, keadilan yang ditekankan adalah keadilan individual. 
Rakyat atau masyarakat adalah sebuah realitas plural, lebih dilihat sebagai 
agregat individu. Dengan latar itu, negara dipandang sebagai sarana penjamin 
kebebasan saja. Istilah negara sebagai penjaga malam mau merujuk peran 
minimal negara atau negara yang pasif dan negara yang mengedepankan 
kebebasan individu. 

Pemahaman ini biasa dikontraskan dengan tradisi yang lebih 
menekankan „rakyat‟ sebagai kesatuan. Misalnya, tradisi sosialis yang 
mempunyai pengandaian dasar yang berbeda dengan tradisi liberal. Jika 
disederhanakan, kubu sosialis (Latin: socius berarti teman) memahami „rakyat‟ 
sebagai sebuah entitas tersendiri yang tidak kalah penting (atau sebagian 
memahaminya lebih penting) dari individu. Individu adalah bagian dari rakyat 
atau masyarakat. Demokrasi dipahami sebagai jalan untuk menegaskan otoritas 

                                                           
9 Penjelasan cukup sederhana tentang demokrasi bisa dibaca dalam David Beetham & 

Kevin Boyle (a.b. Bern. Hidayat), Demokrasi: 80 Tanya Jawab, Penerbit Kanisius: 2000. 
10 Lihat misalnya yang diulas Boris Dewiel, “What Is the People? A Conceptual 

History of Civil Society,” dalam bukunya Democracy, A History of Ideas, UBC Press, 2000 hal. 
11-22. 
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„rakyat‟ ini vis-a-vis individu karena individu tidak bisa hidup lepas dari 
masyarakat.  

Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan sosial dan keadilan 
distributif. Negara mempunyai peran penting dan lebih bersifat aktif. Disini, 
hak asasi tidak dipahami dalam arti kebebasan, tetapi sebagai „ganjaran‟ yang 
bisa diterima individu dalam perannya dalam masyarakat (entitlement). Salah 
satu muara paham ini adalah dirumuskannya hak-hak sosial, ekonomi dan 
budaya. Bagi kubu ini, hak asasi yang dimaknai kebebasan adalah hak kaum 
borjuis atau elite, karena hanya bisa diwujudkan oleh orang yang kenyang, 
sehat dan berpendidikan.11 

Perbandingan pemahaman dua tradisi ini hanyalah sebuah contoh 
bagaimana kata demokrasi dipahami dengan berbeda, dan dalam setiap tradisi 
pun masih ada variasi-variasinya. Perbedaan latar-belakang sosiohistoris dan 
sosiopolitis jelas menjadi faktor penentu, sehingga bisa juga dikatakan bahwa di 
luar kedua tradisi filosofis itu masih ada tradisi lain. Pun, dengan mengatakan 
bahwa latar-belakang sosiohistoris menjadi salah satu faktor, mau dikatakan 
juga bahwa keragaman pandangan itu pun membutuhkan waktu panjang 
untuk mendapatkan rumusannya. 

Ambil contoh, kesadaran akan martabat individu yang menjadi dasar 
kesetaraan manusia, membutuhkan ratusan tahun untuk bisa dipahami, dan 
kemudian diterapkan, oleh banyak orang. Bahkan, bisa dikatakan bahwa 
sampai sekarang pun paham kesetaraan masih terus menemukan bentuknya. 
Sejarah kesetaraan yang berimpit dengan sejarah demokrasi jelas menunjukkan 
hal itu. Mula-mula kesetaraan hanya ada pada orang-orang bebas, tidak ada 
pada budak. Selanjutnya, sejarah juga mencatat bahwa kesetaraan pernah 
dibatasi oleh keturunan, antara golongan bangsawan dan rakyat jelata; pernah 
juga dibatasi oleh warna kulit. Kalau status sosial dan warna kulit sudah relatif 
„selesai‟, sampai sekarang agama dan gender, juga orientasi seksual, di 
beberapa tempat masih menjadi faktor pembeda yang menyempitkan makna 
kesetaraan.  

Yang mau dikatakan disini adalah bahwa betapa tidak mudah 
merumuskan suatu paham yang komprehensif yang bisa dimengerti, disepakati 
dan kemudian diterapkan dalam kehidupan manusia karena, meski manusia 
hanya satu spesies, mempunyai keragaman yang begitu kompleks. Keragaman 
pemahaman ini jelas menjadikan konsep demokrasi juga warna-warni, tidak 
ada warna tunggal.  

                                                           
11 Perdebatan tentang makna, isi, dan subyek „hak‟ ini pun masih terus berlangsung. 

Salah satu perdebatan yang masih berlangsung adalah masalah tentang „hak kelompok‟. 
Sampai hari ini, dalam wacana hak asasi manusia, hak kelompok, dibedakan dari hak kaum 
minoritas, masih dalam wacana teoretik, belum menjadi sebuah tetapan hukum. Lihat Will 
Kymlicka, “The Good, The Bad and The Intolerable: Minority Group Rights,” dalam Patrick 
Hayden, The Philosophy of Human Rights, Paragon House: 2001, hal. 445-461. 
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Selanjutnya, warna itu akan makin beragam ketika sampai pada pilihan 
cara untuk mewujudkannya. Disini, situasi sosio-politis, sosio-kultural maupun 
sosio-demografis akan banyak menentukan pilihan cara dan kemudian 
perwujudan hukumnya. Dalam masyarakat yang penduduknya relatif sedikit, 
demokrasi langsung mungkin bisa dilakukan. Yang banyak dipilih adalah 
demokrasi representatif atau perwakilan. Dalam model perwakilan ini ada 
masalah filosofis yang sulit terpecahkan, yaitu bagaimana seorang yang disebut 
„wakil rakyat‟ yang adalah seorang manusia biasa bisa mewakili orang lain 
yang tidak sedikit jumlahnya. Ketidakmungkinan secara filosofis ini jelas 
mereduksi makna demokrasi. Dengan kata lain, setiap pilihan cara akan 
mempunyai persoalan filosofis. 

Yang menjadi perhatian dalam pilihan cara ini, selain tujuan dan prinsip 
di atas, adalah pengelolaan kebersamaan dan kontrol atas kekuasaan, terutama 
yang diberikan kepada negara. Dalam perhatian pada pengelolaan 
kebersamaan itu yang akan diatur adalah mekanisme atau sistem partisipasi 
individu dalam proses pengambil keputusan bersama  berpijak pada prinsip 
kesetaraan. Persoalan filosofis pada perkara ini adalah apakah ada yang 
namanya kepentingan bersama secara obyektif yang bisa dicari bersama, 
ataukah yang ada hanya kompromi-kompromi.12 Dalam kenyataan, suatu 
keputusan bersama biasanya tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. 
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah lalu siapa yang seharusnya lebih 
diprioritaskan? 

Pada tahap selanjutnya, pilihan cara itu akan bersentuhan dengan 
kekuasaan karena tanpa kekuasaan, yang berarti kewenangan untuk memaksa 
(mengingat bahwa setiap individu pada dasarnya cenderung egosentris), sistem 
demokrasi yang dipilih tidak akan bisa dijalankan. Salah satu persoalan filosofis 
penting dalam hal ini bukan tentang apa itu kekuasaan, melainkan legitimasi 
atas kekuasaan itu. Bahwa dalam kenyataan, demi mudahnya, legitimasi 
berdasarkan voting yang dipilih, tetaplah menyisakan persoalan filosofis 
karena jelas bahwa ada jarak cukup jauh antara kuantitas dengan kualitas. 
Dengan kata lain, demokrasi kuantitatif adalah demokrasi superfisial. 

Reduksi kualitatif demokrasi semakin nyata dalam model demokrasi 
representatif. Ada pengandaian yang berlebihan bahwa ada kaitan erat antara 
yang mewakili dan yang diwakili. Dengan kata lain, sangat kecil kemungkinan 
seorang wakil rakyat bisa menyuarakan aspirasi para pemilihnya secara utuh. 
Lebih jauh, dalam kenyataan politis, kepentingan individu wakil rakyat inilah 
yang terasa lebih dominan mengemuka. Serentetan kasus korupsi wakil rakyat 

                                                           
12 Perdebatan tentang hal ini bersifat „perenial‟, sejajar dengan perdebatan tentang 

status ontologis individu dan masyarakat, juga perdebatan metafisis antara realitas „satu‟ dan 
„banyak‟, serta perdebatan epistemologis tentang obyektivitas dan subyektivitas. 
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di negeri ini, baik di pusat maupun di daerah, bukti nyata bahwa kaitan antara 
‟wakil rakyat‟ dengan ‟rakyat yang diwakili‟ tidak bisa diandaikan begitu saja.13 

Dalam tataran praktis-politis, yaitu penerapan dan pelaksanaan pilihan 
cara atau sistem demokrasi, persoalan filosofis mulai berkurang. Dalam tataran 
ini, selain kesulitan teknis maupun pembiayaannya, yang patut diwaspadai 
adalah jebakan-jebakan yang makin mereduksi makna demokrasi. Cermin 
tentang demokrasi Indonesia yang ditulis di atas adalah contoh bagaimana 
korupsi bisa menelikung demokrasi. Disini, korupsi hanyalah salah satu 
jebakan. Dalam studi politik, berbagai jebakan ditengarai. Salah satu yang 
sering disebut adalah tirani mayoritas.14 

Di samping kubu yang optimis tentang dinamika demokrasi, seperti 
misalnya Francis Fukuyama dengan bukunya The End of History and the Last 
Man,15 banyak kritik pula atas perkembangan paham dan praktek demokrasi 
masa kini. Salah satu pengritik pedas sistem demokrasi modern adalah Henryk 
Skolimowski, seorang filsuf Polandia. Secara singkat, dia mengatakan bahwa 
sistem demokrasi modern sebenarnya sudah kehilangan jiwa-nya, apalagi 
ketika fokus-nya hanyalah kekuasaan, bukan sebagai jalan aktualisasi diri dan 
kebebasan individu. Lebih jauh, dia juga mengatakan sistem demokrasi yang 
sekarang banyak dianut justru menjauhkan dari cita-cita keadilan. Sebagai 
contoh, dalam konteks kasus demokrasi Amerika, sistem pemilihan umum 
empat tahun sekali ternyata membuat para pemegang kekuasaan lebih 
berkonsentrasi mencari cara mempertahankan kekuasaannya itu daripada 
menerapkannya untuk kemaslahatan umum.16  

 

3. Tanjakan-tanjakan Ekokrasi 

 

Telah disebut di atas bahwa upaya mewujudkan ekokrasi itu ibarat naik 
gunung yang sangat tinggi, sementara mewujudkan demokrasi ‟hanyalah‟ 
ibarat naik gunung biasa. Karena kemiripannya, bahkan dalam arti tertentu 
juga sejalan, keduanya memang bisa diperbandingkan, dan dari pebandingan 
itulah ekokrasi bisa belajar dari demokrasi, terutama mencermati liku-likunya. 
Setelah melihat liku-liku demokrasi, terutama dari kacamata filsafat, pada 
bagian ini akan dipaparkan tanjakan-tanjakan yang perlu diperhatikan ekokrasi 

                                                           
13 Lihat misalnya ulasan dalam artikel “”Quo Vadis” DPR Bersih dan Prorakyat”, 

Kompas, 2 Januari 2014, hal. 25. 
14 Bahaya tirani mayoritas cukup sering ditengarai sebagai „bahaya laten‟ demokrasi, 

dan lebih dikenali setelah disebut oleh Alexis de Tocqueville dalam bukunya Democracy in 
America, Vol. I (aslinya ditulis tahun 1835), Vintage Books: 1956, bab XV “Unlimited Power of 
The Majority in The United States, and Its Consequences.” 

15 Free Press: 1992. Dalam bukunya ini, Fukuyama adalah „pemuja‟ demokrasi liberal, 
dan dalam pandangannya demokrasi adalah „puncak‟ dari kebudayaan politik. 

16 Lihat tulisannya dalam Henryk Skolimowski, Philosophy for New Civilisation, Gyan 
Publishing House: 2006, hal. 266-268. 
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dalam upaya menuju puncak-nya, meski –karena gunung yang didaki jauh 
lebih tinggi- tentu harus melewati tanjakan-tanjakan yang juga jauh lebih terjal. 
Sekali lagi, tujuannya bukan memberi tips-tips praktis, melainkan 
menunjukkan persoalan-persoalan yang perlu dijawab dan ditanggapi supaya 
arah ekokrasi tidak ditelikung. 

Sudah cukup banyak pemikiran yang membahas kaitan antara 
demokrasi dengan masalah lingkungan hidup, tetapi pembicaraan tampak 
lebih bersifat sosio-politis, belum sungguh menukik ke persoalan filosofis.17 Itu 
pun masih bisa ditafsirkan sebagai pemikiran yang belum sungguh lepas dari 
sifat anthroposentris. Salah seorang pemikir yang mencoba menukik ke 
persoalan filosofis adalah Henryk Skolimowski.  

Jika mengikuti alur gagasan Skolimowski, ekokrasi bisa dikatakan 
sebagai ‟pengembangan lebih jauh‟ dari demokrasi karena memang mau 
melibatkan seluruh alam dalam dinamika kehidupan yang lebih baik. Secara 
konseptual ekokrasi lebih dalam dari demokrasi ekologis, atau demokrasi yang 
berwawasan ekologi karena dalam demokrasi ekologis pusatnya tetaplah 
manusia. Bias anthroposentrisme masih sangat kentara. Karena itu, bagi 
Skolimowski istilah ekokrasi jauh lebih tepat daripada eko-demokrasi atau 
demokrasi ekologis. Dalam rumusan Skolimowski, ekokrasi adalah “pengakuan 
kekuatan alam dan hidup itu sendiri, yang berarti mengobservasi keterbatasan 
alam, mendesain dengan alam – bukan melawan alam, membuat sistem yang 
berkelanjutan secara ekologis, penghormatan terhadap alam – bukan 
penjarahan alam secara berkelanjutan.”18 

Seperti juga demokrasi, ada tiga ‟etape‟ besar yang perlu dilalui. Etape 
pertama adalah etape filosofis. Dalam etape ini ekokrasi merumuskan tujuan 
dan cita-citanya. Dalam etape kedua, yang ada dalam ranah kosmologis, 
ekokrasi merumuskan cara untuk menempuhnya, dan kemudian, dalam etape 
ketiga di ranah praktis-politis, ekokrasi berusaha menjalankan dan menerapkan 
pilihan jalan supaya sampai ke tujuan. Dalam setiap etape itu akan ada 
beberapa tanjakan yang perlu diperhatikan.  

Pada ranah filosofis atau etape pertama, ada tiga tanjakan besar. 
Tanjakan pertama adalah tanjakan yang paling rumit dan menentukan, yaitu 
memahami dan merumuskan eksistensi alam dan bagian-bagiannya. Mirip 
dengan persoalan dalam demokrasi yaitu terkait dengan eksistensi manusia 
dan „rakyat‟ yang dalam pergumulan refleksinya berujung pada kesimpulan 
tentang kesetaraan, dalam ekokrasi persoalannya adalah apakah masing-
masing bagian mempunyai eksistensi dan status ontologis sendiri sehingga bisa 
dikatakan setara. Pun, apakah seluruh alam ini satu kesatuan yang tak 
terpisahkan. Memang, dalam studi tentang ekosistem, jelas bahwa setiap bagian 

                                                           
17 Lihat misalnya tulisan-tulisan yang diedit oleh Brian Doherty dan Marius de Geus, 

Democracy and Green Political Thought: Sustainability, Rights and Citizenship, Routledge: 1996. 
18 Skolimowski, Op. Cit., hal. 272-273. 
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terkait dan terhubung.  Masing-masing tampak saling menghidupi. Hanya 
masalahnya, apakah kesatuan yang tampak dari hubungan-hubungan itu bisa 
mendasari kesimpulan tentang kesatuan seluruh alam sehingga mempunyai 
status ontologis tersendiri? 

Mencari jawaban yang bisa disepakati bersama hampir tidak mungkin 
karena alam ini begitu kompleks. Perhatikan bahwa tentang manusia dan 
relasinya dengan masyarakatnya saja, padahal bangsa manusia itu satu spesies, 
tidak ada jawaban tunggal, apalagi tentang alam. Alam tidak hanya mengenal 
makhluk hidup (biotik), tetapi juga lingkungan benda mati (abiotik). Pun, 
makhluk hidup juga begitu kompleks. Kompleksitas ini tidak hanya 
mengundang pertanyaan tentang kualitas keterkaitan antar masing-masing 
unsur itu maupun tentang hirarkhinya, berdasarkan kompleksitas sel 
pembangunnya maupun berdasar tingkat kesadaran dan intelegensinya.  

Ada beragam jawaban atas pertanyaan filosofis ini, dengan segala macam 
argumentasinya. Keragaman jawaban itu tidak hanya disebabkan oleh 
keragaman realitas, tetapi juga karena secara epistemologis keragaman realitas 
itu, yang berarti juga beragamnya tanda, akan mengundang tafsir yang 
beragam.  Salah satu kubu yang paling ekstrem adalah kubu antroposentris, 
yang menempatkan manusia sebagai pusat dengan tujuan pada dirinya, dan 
unsur alam yang lain, baik biotik maupun abiotik, hanya sebagai sarana. 
Ketidaksetaraannya menjadi sangat mencolok, dan ekokrasi jelas tidak 
dimungkinkan dalam paham ini. 

Di kutub yang lain ada kubu yang melihat seluruh alam ini mempunyai 
nilai intrinsik dan hidup masing-masing saling tergantung pada yang lain. 
Inilah prinsip terpenting dari delapan prinsip yang digagas Naess, 
peolopornya. Dengan itu, ia mau membebaskan alam dari anthroposentrisme 
dengan prinsip utilitarian-nya.19 Ada juga yang –sejajar dengan itu- melihat 
bahwa seluruh ekosistem ini, biotik dan abiotik, adalah semacam organisme. 
Setiap unsur alam, baik manusia, lingkungan biotik, maupun abiotik, adalah 
bagian dari organisme besar yang mengatur dirinya sendiri. James Lovelock 
menyebut pandangan ini sebagai hipotesis Gaia, meminjam nama seorang dewi 
Yunani.20  

Di antara dua kutub itu masih banyak varian lain. Mereka yang melihat 
bahwa hewan mempunyai hak adalah contoh dari jawaban atas pertanyaan 
tentang eksistensi masing-masing makhluk. Bahkan, ada yang melihat bahwa 
gurun pun, yang dalam kacamata praktis-ekonomis tidak berguna, mempunyai 
eksistensinya sendiri.  

                                                           
19 Arn Naess, seorang fisuf Norwegia, adalah pelopor „aliran‟ filosofis ini, yang dikenal 

dengan aliran deep ecology atau „ekologi dalam.‟ Istilah „deep ecology‟ menjadi populer karena 
tulisannya yang berjudul  “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement” 
dalam jurnal Inquiry Vol. 16 (1973), hal. 95-100. 

20 Lihat http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html diunduh pada tanggal 30 
Desember 2013 jam 17.05. 
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Dari berbagai teori yang dikembangkan itu tampak bahwa sungguh 
tidak mudah mendapatkan pendasaran filosofis tentang martabat hidup dan 
kesetaraan setiap makhluk sebagai basis ekokrasi. Hampir tidak mungkin 
menyamakan konsep kesetaraan yang menjadi prinsip dasar demokrasi dalam 
ekokrasi. Jelas ada perbedaan yang mendasar antara manusia dengan makhluk 
hidup lain maupun dengan alam a-biotik. Lebih jauh, jika perbedaannya 
disepakati, masih ada persoalan yang tak kalah rumit, yaitu bagaimana menata 
keterhubungan, kesalingtergantungan dan hirarkhinya. Perlu dicatat bahwa 
jika dalam demokrasi hirarkhi hanyalah cara, dalam ekokrasi hirarkhi lebih 
bersifat eksistensial.  

Tanjakan kedua, terkait erat dengan tanjakan pertama, adalah 
merumuskan makna dan „isi‟ keadilan ekologis. Perlu diingat bahwa ekokrasi 
adalah sarana menuju keadilan, dan makna keadilan sangat ditentukan oleh 
makna subyek-nya. Seperti telah dilihat di atas, ada beragam paham, sehingga 
tidak begitu gampang merumuskan isi keadilan ekologis dalam rangka 
pembicaraan tentang ekokrasi. Jika dalam demokrasi yang menjadi salah satu 
cita-cita keadilan adalah kebebasan,21 bagaimana memaknai kebebasan dari 
makhluk non-human dan juga lingkungan a-biotik? 

Jika keadilan ekologis dirumuskan sebagai hak hidup yang layak untuk 
setiap makhluk hidup, kriteria kelayakannya masih sangat kabur. Jika untuk 
manusia hidup layak itu antara lain berarti kebebasan menentukan hidup serta 
dukungan untuk mengembangkan diri, yang antara lain secara jenial sudah 
dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan bahkan 
kemudian dirumuskan lebih rinci dalam International Covenant on Civil and 
Political Rights serta dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Apakah mereka 
mempunyai nilai intrinsik yang mutlak, atau mempunyai dimensi fungsional? 

Untuk lingkungan biotik, ada pembedaan hak hidup yang esensial atau 
untuk dirinya sendiri, seperti hak hidup manusia, dengan hak hidup 
fungsional, seperti hak hidup binatang dan tanaman. Pembedaan ini juga 
belum bisa menjawab persoalan secara komprehensif karena baik binatang 
maupun tanaman mempunyai hirarkhi yang sangat kompleks. Mereka yang 
membela hak binatang, misalnya, atau juga yang menjaga binatang langka dari 
kepunahan, adalah contoh dari paham yang melihat adanya hak hidup layak 
untuk binatang untuk dirinya sendiri. Hanya, masalahnya, apakah tidak ada 

                                                           
21 Yang dimaksud dengan kebebasan disini bukanlah kebebasan untuk berbuat apa 

saja semaunya. Kebebasan terkait erat dengan martabat dan otonomi setiap individu untuk 
menentukan dirinya. Dengan kata lain, kebebasan hak untuk menentukan dirinya dan juga 
tiadanya paksaan dari luar, termasuk negara (paksaan tidak berarti tiadanya pengaturan dan 
pembatasan demi kepentingan bersama). Tentang makna kebebasan ini, baik dibaca tulisan 
George F. McLean, “Meanings of Freedom and Choice,” dalam Robert Magliola dan John 
Farrelly, Meanings of Freedom (Freedom and Choice in A Democracy Vol. I), The Council for 
Research in Values and Philosophy: 2004, hal. 9-38. 
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gradasi hak itu seturut kompleksitas binatang? Misalnya, apakah nyamuk 
mempunyai hak hidup yang layak? 

Di lain pihak, kalau mau diikuti lebih jauh, ada juga persoalan terkait 
dengan yang tidak hidup atau lingkungan abiotik. Pertanyaan bisa lebih 
mendalam lagi, yaitu apa kriteria ‟hidup‟. Melihat kenyataan bahwa 
lingkungan abiotik pun berkembang, misalnya dengan gejala pertumbuhan 
gunung api atau munculnya pulau-pulau ‟baru‟, menyatakan bahwa 
lingkungan abiotik tidak mempunyai hak hidup bisa dikatakan sebagai 
kesewenang-wenangan.22 Berbagai pertanyaan filosofis terkait dengan ‟hak 
hidup‟ ini bisa sampai cukup jauh, misalnya tentang makna dan ‟hak hidup‟ 
suatu habitat yang dianggap liar.23 Demikian juga tentang hak hidup sebuah 
habitat gurun pasir, yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai daerah 
‟rusak‟ yang harus dihijaukan, yang –tentunya- pandangan bahwa ‟harus 
dihijaukan‟ ini adalah konsep manusia. Bahkan, ada pula yang berpendapat 
bahwa setiap habitat mempunyai nilai intrinsik, yang jika sudah dirusak oleh 
manusia, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi.24 

Bahwa akhir-akhir ini mulai muncul pemahaman lebih menyeluruh baik 
tentang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) maupun 
tentang ekonomi hijau (green economics), bolehlah dikatakan sebagai sebuah 
kesadaran baru tentang keterhubungan dan kesalingtergantungan manusia 
dengan makhluk lain maupun dengan alamnya. Meskipun masih sangat kental 
nuansa anthroposentris dan ekonomis-nya, wawasan ini sudah menjadi wacana 
universal, yang di satu sisi perlu lebih diperdalam secara filosofis dan di sisi 
lain perlu ditindaklanjuti dalam penerapannya. Disinilah tantangan juga tidak 
ringan. 

Tanjakan ketiga dan keempat masuk dalam ranah teknis-kosmologis, 
terkait upaya menentukan cara dan sistem ekokrasi dalam suatu konteks. Yang 
perlu dicatat lebih dahulu adalah bahwa masalah ekologis sekarang ini 
sungguh bersifat global, tidak hanya lokal. Benar, masalah lokal tampak dan 
terasa lebih mendesak, tetapi tidak terlepas pada masalah global. Gejala 
munculnya pemanasan global dan perubahan iklim, serta juga munculnya 
lubang ozon, menunjukkan makin meluasnya permasalahan, dan sekaligus 
kompleksitasnya.25 

                                                           
22 Apakah lingkungan abiotik sama sekali tidak mempunyai „kesadaran‟? Pertanyaan 

ini pun tidak bisa dijawab secara hitam putih. Penelitian Masaru Emoto tentang energi 
manusia dan partikel air menunjukkan bagaimana partikel-partikel air bisa meresonansi 
energi yang keluar dari kata-kata manusia. Lihat bukunya Messages from Water, Vol. 1, Hado 
Publishing: 1999 dan Vol. 2, Sunmark Publishing: 2001. 

23 Lihat misalnya paparan Mark Woods, “Wilderness,” dalam Dale Jamieson (ed.), A 
Companion to Environmental Philosophy, Blackwell Publishers: 2001. 

24 Lihat Robert Eliot, Faking Nature: the Ethics of Environmental Restoration, Routledge: 
1997. 

25 Problem pemanasan global dan perubahan iklim jelas menunjukkan bahwa 
persoalan lingkungan hidup bukan lagi perkara lokal atau nasional. Al Gore jelas membidik 
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Pada tanjakan ketiga, yang perlu lebih dalam diperhatikan adalah 
persoalan makna (yang bersifat ‟intensif‟) dan cara (yang bersifat ekstensif) 
partisipasi dan komunikasi yang biasanya menjadi kunci demokrasi. Dalam 
kesulitan merumuskan makna kesetaraan ekologis dalam pembicaraan tentang 
ekokrasi, tidak gampang pula merumuskan cara partisipasi karena yang lebih 
tampak adalah gradasi atau hirarkhi. Kesulitan menjadi bertambah karena 
partisipasi mengandaikan komunikasi, sementara di antara elemen-elemen ada 
perbedaan mendasar tentang kemampuan berkomunikasi itu. Perbedaan 
kemampuan disini bukan hanya perbedaan bahasa lingual seperti yang terjadi 
pada manusia, tetapi  perbedaan dalam ‟bahasa‟ dalam arti yang lebih 
mendalam. Pertanyaan yang muncul, misalnya, mampukan manusia 
berkomunikasi dengan binatang dan tanaman untuk mendengarkan aspirasi 
mereka? 

Persoalan ‟intensif‟ di atas menjadi lebih kompleks karena terkait dengan 
persoalan ekstensif, terkait dengan sifat globalnya isu ekologi. Yang dimaksud 
persoalan ekstensif adalah persoalan sistem dan kelembagaan ekokrasi. Sulit 
dan rumitnya tanjakan ini adalah menentukan sistem dan hukum antar negara, 
misalnya untuk mitigasi pemanasan global.26 Dengan kata lain, jika demokrasi 
bisa ‟dilokalisasi‟ dalam bingkai politik bernama negara, kesalingtergantungan 
dalam ekologi membuat sistem dan kelembagaan demokrasi tidak bisa begitu 
saja diterapkan dalam ekokrasi. 

Mengingat bahwa perbincangan tentang ekokrasi ini adalah 
perbincangan antar manusia, sedang keseluruhan alam menjadi cakrawalanya, 
diandaikan bahwa manusia tetap menjadi pusatnya. Pun, dalam proses 
perkembangan dan dinamika alam, manusia memang memegang peran sentral 
dengan keunggulan nalarnya. Itulah kekuasaan yang dimiliki manusia dalam 
hubungannya dengan lingkungan biotik maupun abiotik. Dalam ranah ini, 
yang menjadi pertanyaan –dan ini menjadi tanjakan keempat ekorasi- bukan 
lagi makna kekuasaan manusia, melainkan  bagaimana mengelola kekuasaan 
itu supaya bisa diarahkan untuk kepentingan bersama. Lembaga ekokrasi 
seperti apa yang di satu sisi bisa meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan 
manusia dan di sisi lain mengarahkannya ke kepentingan bersama (common 
good), kepentingan yang mencakup seluruh alam, bukan hanya manusia.  

Memang akan sangat ideal jika ada sebuah sistem hukum internasional 
yang bisa menjamin pengelolaan kekuasaan manusia dan sekaligus 
berwawasan ekologis.27 Hukum seperti ini bisa menjadi pilar atau tulang 

                                                                                                                                      
pemahaman ini dalam bukunya Our Choice: Rencana untuk Memecahkan Krisis Iklim, (a.b. P. 
Hardono Hadi), Penerbit Kanisius: 2010. 

26 Problematik aktual tentang hal ini jelas dalam lama dan berlikunya proses negosiasi 
untuk membuat kesepakatan mitigasi perubahan iklim. Anthony Giddens, sosiolog Inggris, 
juga menuliskan problematik ini dalam bukunya The Politics of Climate Change, Polity: 2009. 

27 Sebenarnya sudah cukup banyak hukum internasional dengan lembaga-lembaga 
pendukungnya, dan hal ini bisa dijadikan titik pijak untuk pengembangan lebih jauh. Lihat 
Norman J. Vig & Regina S. Axelrod (eds.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, 
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penyangga ekokrasi. Sistem hukum internasional itu setidaknya seperti sistem 
hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia (lepas dari segala 
kelemahan yang masih ada). Hanya, memang, di satu sisi betapa tidak 
mudahnya membuat kesepakatan antar negara (yang notabene berarti antar 
manusia!) dan di sisi lain menjadi makin jelas tidak mudahnya ‟bernegosiasi‟ 
dengan alam. 

Tanjakan terakhir, atau tanjakan kelima, tidak lagi mempersoalkan 
pertanyaan-pertanyaan filosofis. Pada ranah politis ini, seperti halnya 
demokrasi, yang perlu diwaspadai adalah jebakan-jebakannya, atau 
penyimpangan-penyimpangan oleh individu, atau bahkan juga lembaga, yang 
dalam realitas sangat berpotensi membelokkan dan juga menyempitkan 
ekokrasi. Jebakan dan pembelokan ini sangat biasa terjadi mengingat bahwa 
kalau toh konsep dasar dan hukumnya disepakati, kesepakatan itu bersifat 
politis. Selalu masih ada orang atau pihak yang tidak puas. Mereka yang tidak 
puas akan terus berusaha memperjuangkan kepentingannya, dan hal itu bisa 
juga ditempuh pada ranah praktis ini. 

Seperti telah disebut di atas secara ringkas, setidaknya ada ‟ideologi 
ekstrem‟ yang akan laten menggoda manusia. Ideologi itu bolehlah disebut 
dengan anthroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat 
kepentingan, dan kepentingan itu terfokus dan tereduksi pada kepentingan 
fisik. Yang muncul adalah ekonomisme dan teknologisme. Ekonomisme 
(dengan kapitalisme sebagai puncaknya) akan menempatkan kepentingan 
ekonomis, yaitu profit atau keuntungan untuk manusia sebagai fokus, yang 
didukung oleh teknologi. Teknologisme dengan gampang jatuh pada kesadaran 
bahwa alam hanya ibarat sebuah mesin sebagai sarana. Dalam konteks ini, 
pandangan tentang waktu menjadi pendek, sehingga juga tidak menempatkan 
generasi yang akan datang dalam cakrawala kepentingan.28 

 

4. Usulan Prinsip dan Jalan 

 

Melihat terjalnya jalan menuju ekokrasi, mungkinkah puncak itu bisa 
didaki? Atau, justru makin tampak bahwa ekokrasi adalah sebuah utopia, suatu 
cita-cita sebatas cakrawala? Jawabnya bisa dibuat sederhana: menyamakan 
ekokrasi begitu saja dengan demokrasi, yang berarti menyetarakan semua 
elemen semesta dan melibatkannya secara aktif berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan terkait dengan cita-cita dan jalan keadilan, pasti tidak 

                                                                                                                                      
CQ Press: 1999. Untuk persoalan perubahan iklim, Perserikatan PBB juga sudah 
mengupayakan hukum internasional yang komprehensif. Lihat misalnya UNFCCC, United 
Nations Framework Conventions on Climate Change, Handbook, Climate Change Secretariat: 2006. 

28 Henryk Skolimowski, “From Religious Consciousness to Technological 
Consciousness,” dalam David Skrbina (ed.), Confronting Technology: Selected Readings and 
Essays (first edition), Creative Fire Press: 2009, hal. 231-240. 
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mungkin. Bahkan, puncak gunung demokrasi „murni‟ saja pun begitu sulit 
didaki, apalagi ekokrasi. Di lain pihak, hanya menempatkan ekokrasi sebatas 
utopia, bisa jatuh pada penafian keadilan ekologis karena dianggap tidak 
realistis, lalu menganggapnya tidak penting.  

Dalam perbincangan ini, yang bisa diusulkan adalah prinsip tengah. 
Artinya, beberapa prinsip penting yang perlu dipertimbangkan, dan belum 
sampai mencari jalan tengah, karena memang tidak bermaksud mau mencari 
jalan atau cara menerapkan ekokrasi itu. Ada empat prinsip penting yang 
diusulkan Skolimowski yang kiranya baik dipertimbangkan. Perlu dicatat lebih 
dahulu, disini pikiran dan gagasan Skolimowski dikedepankan karena filsuf 
Polandia ini salah satu filsuf –seperti telah disebut di muka- yang mengajukan 
gagasan ekokrasi, yang bertolak dari eko-demokrasi atau demokrasi ekologis, 
dan bahkan ke gagasan tentang kosmokrasi. Secara umum gagasan-gagasannya 
sangat komprehensif. 

Prinsip pertama ini terkait dengan hakikat dan martabat masing-masing 
unsur alam, baik biotik maupun abiotik. Dalam demokrasi yang menyangkut 
spesies manusia, martabat mendasari prinsip kesetaraannya. Alih-alih 
kesetaraan, dalam ekokrasi yang menyangkut seluruh spesies, bahkan juga 
secara tak langsung lingkungan abiotik, yang bisa dikedepankan adalah prinsip 
hormat pada kehidupan (reverence for life). Semua spesies diakui hak hidupnya, 
apa adanya, tentu juga dalam kedalamannya, bukan hanya fisiknya, melainkan 
juga dalam dimensi spiritualnya. Inilah kesucian hidup.29 Secara tidak 
langsung, pengakuan akan hak hidup masing-masing dalam keunikannya akan 
memberi jaminan pada habitat atau lingkunan abiotik yang mendukung 
kehidupan itu.  

Hormat pada kehidupan ini tidak perlu diartikan bahwa setiap individu 
(baik manusia maupun makhluk lain) sama sekali tidak boleh dimatikan. Perlu 
ada hirarkhi makna hidup, sehingga bisa dipikirkan bahwa hak hidup itu 
bukan pada setiap individu, melainkan pada spesies-nya, serta peran-nya 
dalam sebuah habitat. Dengan demikian, pertimbangan dalam lingkup 
kebersamaan patut diperhitungkan. 

Mengingat hal itu, jika prinsip pertama tampak bersifat individual, yang 
kedua lebih bersifat „komunal,‟ yaitu prinsip bahwa setiap spesies, juga 
lingkungan abiotik, saling terkait dan bahkan saling tergantung. Keseimbangan 
lalu menjadi salah satu ukurannya. Pun, kesalingterkaitan dan 
kesalingtergantungan ini bukan hanya untuk hidup yang bersifat statis, tetapi 
juga dinamis. Artinya, hidup yang dipahami bukan hanya hidup kini dan disini 
serta dalam waktu yang relatif pendek, melainkan juga dalam waktu yang 
panjang. Ada dinamika pertumbuhan yang dinamis-evolutif dalam hidup.30  

                                                           
29 Gagasan ini diuraikan cukup panjang dalam Henryk Skolimowski, Living Philosophy: 

Eco-Philosophy as a Tree of Life, Arkana: 1992, hal. 197-222. 
30 Ibid, hal. 223-244. 
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Dua prinsip pertama ini bisa menjadi pertimbangan penting untuk 
mengukur derajat kepentingan hidup masing-masing individu. Artinya, jika 
manusia tetap mau ditempatkan pada derajat paling tinggi,31 apakah makhluk 
lain tidak bisa diperalat atau malah dikorbankan hidupnya untuk manusia dan 
makhluk yang lain dalam prinsip utilitarian? Alih-alih mengorbankan makhluk 
lain tanpa berpikir panjang, gradasi pertimbangan itu bisa dilakukan tiga tahap. 
Yang pertama adalah hak hidup individual yang tetap perlu dihormati, yang 
kedua adalah hak hidup yang lebih bersifat komunal dalam arti spesies itu, dan 
yang ketiga pertimbangan komunal yang lebih luas dalam ekosistem. Dengan 
kata lain, jika hidup manusia hanya punya dimensi fungsional yang terbatas, 
dan itu pun dikebawahkan oleh dimensi eksistensialnya, makhluk lain secara 
gradatif dipahami dalam dimensi fungsionalnya, tanpa menafikan sama sekali 
dimensi eksistensialnya. 

Terkait erat dengan prinsip pertama dan kedua, prinsip ketiga mengarah 
pada keadilan. Jika dalam demokrasi kebebasan menjadi isi prinsip keadilan, 
dalam ekokrasi cita-cita keadilannya adalah hidup yang lebih baik. Prinsip-
prinsip dalam keadilan manusia, khususnya yang ada dalam paham distributif 
dan keadilan sosial bisa diterapkan disini, tentu dengan modifikasi. Yang 
pertama adalah perluasan subyek-nya, dan yang kedua dengan isi hak hidup 
masing-masing. Dalam cakrawala yang lebih umum, keadilan eko-sosial bisa 
menjadi acuan. Kalau keadilan sosial bisa dimaknai sebagai sebuah penyediaan 
sarana-prasarana sosial yang membuat suatu masyarakat dan individu di 
dalamnya bisa hidup layak atau bahkan hidup lebih baik, misalnya dengan 
penyediaan prasarana kesehatan, ruang publik, jalan dan sistem lalu-lintas, 
keadilan eko-sosial tentunya mengarah kepada penyediaan sarana dan 
prasarana yang membuat kehidupan alam dengan keanekaragamannya 
(masyarakat manusia beserta lingkungan  biotik dan abiotik) bisa terjamin.32 

Prinsip keempat menyangkut masalah partisipasi. Jika dalam demokrasi 
partisipasi yang bebas dan setara menjadi nilai dasar, dalam ekokrasi 
partisipasi itu dimengerti dalam sebuah hirarkhi, dengan memaknai lagi posisi 
dan peran manusia dalam relasinya dengan spesies lain dan lingkungan 
abiotik. Posisi dan peran khas manusia yang diusulkan Skolimowski adalah 

                                                           
31 Mengikuti pikiran Emmanuel Kant yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi 

tujuan pada dirinya sendiri, sehingga tidak bisa diperalat oleh siapa pun. 
32 Delapan atribut kota hijau yang dirumuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

untuk konteks Indonesia (yaitu: 1) Perancangan dan perencanaan kota yang ramah 
lingkungan (green planning and design), 2) ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai, 
minimal 30 persen dari luas kota (green open space), 3) konsumsi energi yang efisien (green 
energy), 4) pengelolaan air yang efektif (green water), 5) pengelolaan limbah dan sampah 
dengan prinsip 3R (reuse, reduce dan recycle) (green waste), 6) bangunan hemat energi (green 
building), 7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan (green transportation), 8) 
peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau (green community) ), meski masih 
terasa bias anthroposentris, bisa dijadikan titik-tolak untuk pengembangan lebih jauh. Lihat 
Kementerian Pekerjaan Umum, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Panduan 
Pelaksanaan 2011, hal. 8. 
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posisi anthropik, alih-alih anthroposentrik. Ada perbedaan mendasar antara 
anthropik dengan anthroposentrik. Jika anthroposentrik menempatkan 
manusia menjadi pusat, dan kemudian dimengerti sebagai penguasa karena 
spesies lain dan lingkungan abiotik hanya sarana, prinsip anthropik 
menempatkan manusia sebagai penjaga, dan sekaligus „pemimpin‟, seluruh 
alam. Sebagai penjaga, manusia memelihara keseimbangan alam dalam 
kesalingtergantungannya, dan kemudian sebagai pemimpin, manusia 
mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik bagi seluruh 
alam. 

Yang juga diandaikan dalam prinsip anthropik ini, yaitu sebagai penjaga 
dan pemimpin, adalah bahwa manusia-lah yang diandaikan aktif 
„mendengarkan aspirasi‟ spesies-spesies lain dan lingkungan abiotik. Spesies 
lain dan lingkungan abiotik berperan pasif karena memang keterbatasannya, 
tetapi aspirasi dan peran mereka tidak dinafikan oleh keunggulan manusia.  
Peran „wakil‟ benar-benar ditumpukan pada manusia, dan dibanding „wakil‟ 
dalam demokrasi, keaktifan untuk „mendengarkan aspirasi alam‟ sungguh 
diperlukan.33 

Pada akhirnya, sebagai hasil dari partisipasi, adalah pentingnya hukum 
yang baik yang bisa menjadi mekanisme perwujudkan keempat prinsip itu. 
Dengan kata lain, perlu dicari hukum yang di satu sisi bisa menjamin 
kehidupan masing-masing individu dan spesies, di sisi lain bisa menjamin 
keseimbangan, dan tidak kalah penting juga bisa menjaga manusia agar tidak 
memakai keunggulan dan kekuasaannya hanya untuk kepentingannya sendiri. 
Itu pun berarti bahwa keunggulan manusia difasilitasi dalam prinsip anthropik, 
dan di lain pihak makhluk lain tetap mendapatkan „keuntungan‟ dengan hal 
itu. Disinilah ada baiknya beberapa gagasan John Rawls disimak. 

Gagasan Rawls juga patut disimak karena tidak mudahnya menentukan 
„isi‟ keadilan yang menjadi tujuan hukum. Yang bisa diusulkan adalah sebuah 
prosedur yang fair, yang bisa mengakomodasi prinsip-prinsip dasar itu. Karena 
itu pula Rawls menyebut keadilan sebagai fairness, dan karena lebih 
menekankan prosedur, gagasan Rawls tampak bersifat prosedural. 

Meskipun konteksnya adalah masyarakat manusia, dua prinsip dasar 
yang digagas John Rawls baik dipertimbangkan juga untuk konteks 
pembicaraan ini. Gagasannya ini diuraikannya dengan panjang lebar dalam 
bukunya A Theory of Justice (1971) dan diperdalam lagi dalam Political Liberalism 
(1993), lalu dipertajam dalam TheLaw of Peoples (2002). Kedua prinsip itu 
didasarkan pada kenyataan masyarakat manusia membutuhkan kesepakatan 
bersama yang, di satu sisi bisa menjamin kesamaan, tetapi di sisi lain memberi 

                                                           
33 Terkait dengan hal ini, Skolimowski pun „mencita-citakan‟ keberadaan manusia 

ekologis, yang dia sebut sebagai sosok yang penuh sensitivitas –sensitivitas estetis, moral, 
maupun keilahian- di dalam proses perkembangan yang terus-menerus dalam sebuah proses 
evolutif. Lihat Henryk Skolimowski, Living Philosophy: Eco-Philosophy as a Tree of Life, Arkana: 
1992, hal. 120. 
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jaminan akan perbedaan yang ada. Dalam pandangan Rawls, setiap pribadi 
sama dalam martabatnya sebagai manusia, tetapi juga berbeda berdasarkan 
kenyataan latar-belakang historis, sosial, ekonomis dan politis yang berbeda.  

Prinsip keadilan pertama yang penting dipertimbangkan dalam 
membentuk kesepakatan yang akhirnya bermuara pada hukum adalah bahwa 
setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling 
luas, seiring dengan kebebasan yang serupa bagi orang lain. Prinsip pertama ini 
adalah prinsip kesamaan berdasarkan kesamaan martabat pribadi setiap orang. 
Dalam hal ini, kebebasan dasar yang dimaksud bisa diacukan pada kebebasan 
atau hak asasi setiap pribadi. Karena ini, pernyataan universal hak-hak asasi 
manusia dapat dipakai sebagai batu pijak bersama. 

Kemudian, mengingat bahwa dalam kenyataan ada perbedaan, Rawls 
melengkapinya dengan prinsip kedua. Prinsip itu mengatakan bahwa 
ketidaksamaan sosial dan ekonomis harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) 
secara rasional diharapkan dapat memberi keuntungan bagi setiap orang dan 
(b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.34  Prinsip ini 
menggarisbawahi perbedaan, tetapi menempatkan perbedaan itu dalam 
konteks hidup bersama, sehingga perbedaan itu tidak merugikan yang lemah. 
Dengan kata lain, diharapkan ada win-win-solution dalam prinsip kedua ini 
karena di satu pihak tetap menghargai perbedaan tetapi di lain pihak 
menempatkan perbedaan itu dalam konteks kepentingan hidup bersama. Selain 
itu, prinsip ini berusaha meminimalkan keserakahan yang menjadi 
kecenderungan dasar manusia. 

Dalam konteks pembicaraan ekokrasi, yang menyangkut lingkungan 
biotik maupun abiotik, dengan rentang gradasi „hidup‟ yang sangat lebar, 
perbedaan dan bahkan hirarkhi itu jelas nyata, meski di lain pihak, dalam 
prinsip hormat pada hidup, setiap individu atau spesies mempunyai hak 
hidup. Disinilah prinsip keadilan Rawls bisa dijadikan acuan untuk mencari 
tolok „hukum yang adil‟ untuk semua, meski tentu saja dengan penyesuaian 
yang seperlunya. Misalnya, prinsip kedua yang kedua (2b) tidak bisa begitu 
saja diterapkan untuk makhluk bukan manusia (non-human).  Dengan kata lain, 
„jabatan‟ itu hanya terbuka untuk manusia, dan sekaligus menggarisbawahi 
prinsip anthropik yang digagas Skolimowski, tetapi dengan prinsip kedua yang 
pertama (2a) kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan dan keserakahan 
dicoba dibatasi. 

Hanya saja, ada syarat penting yang perlu dilalui untuk mencapai proses 
itu, yaitu bahwa setiap manusia yang terlibat perlu kembali ke posisi asali 
(original position). Artinya, masing-masing orang atau kelompok masyarakat 
yang terlibat dalam „pembicaraan kontrak‟ itu sebelum masuk dalam 
pembicaraan perlu menempatkan diri dalam kemanusiaannya, yang lepas dari 
atribut-atribut dan/atau kepentingan-kepentingannya, dan sekaligus masuk 

                                                           
34 John Rawls, Theory of Justice, Harvard University Press: 1971, hal. 60. 



JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 1 ISSUE 1, JANUARI 2014 

19 

 

dalam kesalingterkaitan dan kesalingtergantungan alam. Upaya „membutakan 
diri‟ dari kepentingan-kepentingan diri dan kelompok inilah yang disebut 
Rawls sebagai keadaan dalam selubung ketidaktahuan (veil of ignorance). 
Selubung ketidaktahuan menjadi syarat dasar dari upaya untuk kembali ke 
posisi asali. 

 

5. Mendaki dari Indonesia 

Setelah mencermati liku-liku dan tanjakan-tanjakan ekokrasi, bagaimana 
prospek ekokrasi di Indonesia? Untuk ini, memang diperlukan studi lebih 
mendalam tentang banyak hal, khususnya hukum dan perundang-undangan di 
republik ini. Dalam hal ini, beberapa prinsip dari Skolimowski dan prosedur 
yang diusulkan Rawls di atas bukan hanya bisa memberi cakrawala pada 
hukum di Indonesia, melainkan juga semacam batu uji sejauh mana hukum 
yang ada sudah mengarah ke keadilan ekologis. Perlu diingat lebih dahulu 
adalah bahwa hukum adalah hasil pertama dari sebuah demokrasi. Karena itu, 
jika yang dicita-citakan adalah ekokrasi, bisa dilihat sejauh mana beberapa 
prinsip yang disebut di atas sudah tampak.  

Dengan kata lain, upaya mendaki ekokrasi, meski sungguh tidak 
gampang, tetap perlu diupayakan, dan upaya itu bisa dimulai dari yang sudah 
ada, mulai dari hukum lingkungan di Indonesia. Jika disimak, dalam hukum 
lingkungan di Indonesia beberapa „benih‟ ekokrasi sudah ada sehingga bisa 
dikembangkan lebih jauh. Itu pun berarti bahwa upaya menuju ekokrasi tidak 
dimulai dari titik nol. Salah satu contoh benih baik itu tampak dalam Undang-
undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang bisa dikatakan secara substansial lebih 
baik dibanding Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pun, dalam konteks global, peran aktif Indonesia dalam 
negosiasi untuk mencari kesepakatan internasional tentang mitigasi pemanasan 
global –tanpa menafikan kekurangan yang masih ada- bisa menunjukkan 
adanya benih baik itu, setidaknya pada tahap wawasan. 

Perkembangan baik itu perlu dijaga di dua ranah, agar memang terus 
menuju ke ekokrasi yang dicita-citakan. Yang pertama tentu penegakannya. 
Seluruh proses ekokrasi di Indonesia, yang berimpit dengan proses demokrasi, 
akan mati suri jika produk hukum yang dihasilkan tidak ditegakkan. Dengan 
kata lain, penegakan hukum tidak hanya berguna untuk mencapai hasil 
keadilan ekologis yang diharapkan, melainkan juga agar proses ekokrasi bisa 
sungguh hidup dan tidak ditelikung oleh kubu anti ekokrasi. Apalagi, ekokrasi 
tidak hanya diartikan sebagai proses dan produk legislasi, melainkan, seperti 
dipahami di awal, „kekuasaan‟ (kratos) itu bukan hanya berasal dari alam 
(termasuk manusia) melainkan juga harus kembali ke kepentingan alam, yaitu 
kehidupan, bahkan kehidupan yang lebih baik. Disini pun menjadi jelas, 
misalnya, sebagus apa pun proses legislasi dan isi Undang-undang Nomor  4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika ternyata tanah 
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dan kehidupan di daerah tambang justru rusak, proses yang sudah dijalani 
akan mati tanpa arti. 

Upaya semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum, yang berarti 
juga meniscayakan perluasan dan pendalaman wawasan para penegaknya, juga 
penting dalam konteks pendidikan masyarakat. Dalam hal ini gagasan hukum 
sebagai sarana pendidikan atau rekayasa sosial (tools of social engineering) patut 
diingat. Anthroposentrisme yang antara lain tampak dalam keserakahan 
berawal dari kecenderungan dasar manusia yang egosentris. Hal ini bisa 
diminimalkan bukan hanya dengan penyadaran melalui pendidikan, 
melainkan juga perlu dengan pemaksaan. Hukum adalah conditio sine qua 
(keniscayaan) baik dalam pendidikan demokrasi maupun ekokrasi. 

Pada ranah kedua, tidak bisa tidak, mengingat bahwa hukum dan 
undang-undang harus terus diperbaiki (ingat adagium lex semper reformanda), 
wawasan para legislator juga harus berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip 
posisi asali (original position)-nya Rawls maupun gagasan tentang manusia 
ekologisnya Skolimowski.  Harapannya, semakin luas dan dalam wawasan 
ekologisnya, proses demokrasi yang ada akan semakin mengarah ke ekokrasi 
dan para legislator bisa menghasilkan produk hukum yang lebih menjamin 
keadilan ekososial. Dalam kaitan dengan hal ini, yang tidak boleh dilupakan 
adalah pendidikan terus-menerus kepada masyarakat tentang kepedulian 
ekologis, dengan harapan masyarakat manusia bukan hanya tahu tetapi juga 
bisa „mendengar dan memahami‟ aspirasi makhluk hidup lain maupun 
lingkungan abiotik. 

Selain itu, dalam proses pendakian ekokrasi di Indonesia, ada bekal 
berlimpah dalam kebudayaan di Indonesia, yaitu kearifan lokal. Meski dari 
namanya kelihatan sifat lokalnya, tidak berarti bahwa dalam konteks persoalan 
global kearifan masyarakat itu tidak berarti. Dari banyak studi anthropologi 
cukup tampak bagaimana masyarakat tradisional Indonesia sangat dekat 
dengan alam yang menghasilkan kearifan-kearifan itu. Karena itu, dalam upaya 
mendaki ekokrasi di Indonesia, penggalian dan pendalaman kearifan lokal 
niscaya harus dilakukan, supaya bekal berlimpah itu tidak disia-siakan begitu 
saja. 

Akhirnya, mengingat bahwa untuk bisa sungguh berdemokrasi saja 
masyarakat kita membutuhkan proses panjang, apalagi untuk ber-ekokrasi! Hal 
ini perlu diingat bukan untuk menakut-nakuti atau melemahkan semangat. 
Justru sebaliknya, jalan sangat panjang yang perlu ditempuh untuk ekokrasi 
diharapkan disikapi dengan kesabaran dan optimisme para pegiatnya. Tidak 
ada yang instan dalam ekokrasi, dan sikap ini pun bisa mengarahkan para 
pegiatnya untuk makin menjadi manusia ekologis seperti yang dicita-citakan 
Skolimowski, yaitu yang setidaknya mempunyai wawasan waktu yang panjang 
dan memperhatikan juga kehidupan generasi yang akan datang!*** 
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GERAKAN PEMBARUAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DAN 

PERWUJUDAN TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK  

DALAM NEGARA DEMOKRASI 

Mas Achmad Santosa 

Margaretha Quina 

 

Abstrak 

Gerakan pembaruan hukum lingkungan („GPHL‟) mendorong perwujudan tata 

kelola lingkungan hidup yang baik, rule of law, dan demokrasi. Berbagai hasil 

advokasi yang dilakukan oleh gerakan ini terekam dalam perangkat hukum, 

regulasi dan kebijakan nasional dan internasional, putusan hakim, sampai 

dengan inisiatif-inisiatif masyarakat sipil. Artikel ini akan mengidentifikasi 

perkembangan-perkembangan penting yang telah dicapai hukum lingkungan 

dan kontribusi masyarakat sipil, akademisi, maupun unsur lain yang terkait 

sebagai bahan acuan pengembangan tata kelola lingkungan kedepannya. 

Kata kunci: pembaruan hukum lingkungan, kaleidoskop hukum lingkungan, 

demokrasi dan hukum lingkungan 

 

Abstract 

Environmental law reform movement promotes the realization of good environmental 

governance, rule of law, and democracy. Numerous advocacy results conducted by this 

movement has been recorded in the legal instruments, national and international 

regulation and policies, landmark judges decision, until civil society initiatives. This 

article will identify the important developments and the contribution of civil society, 

academics, and other related elements as a reference for the further development of good 

environmental governance.  

Keywords: environmental law reform, environmental law kaleidoscope, democracy and 

environmental law 
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1. Pendahuluan 

 

Hukum lingkungan Indonesia telah berkembang pesat selama empat 

dekade terakhir.1 Sebagian besar perkembangan tersebut merupakan respon 

atas pengaruh hukum lingkungan internasional, yang terhubung erat dengan 

pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan biaya ekonomi.2 Beberapa 

penelitian mengindikasikan bahwa bentuk pemerintahan yang demokratis 

dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perwujudan tata kelola 

lingkungan yang baik.3  

Forum for Democratic Reform mengidentifikasi elemen-elemen kunci 

kemajuan demokrasi: 1) Reformasi Negara dan Institusinya, yang mencakup 

otoritas sipil dan angkatan bersenjata, struktur ekonomi dan tata kelola 

korporasi, demokratisasi dan desentralisasi; 2) Rule of Law, yang mencakup 

constitutional review dan reformasi pemilihan umum; 3) Budaya demokratis, 

yang mencakup pluralisme keagamaan dan koeksistensi damai, peran advokasi 

dan monitoring dari organisasi masyarakat sipil (civil society organizations atau 

„CSO‟), dan partisipasi perempuan dalam politik.4 

Pembaruan hukum lingkungan tidak terlepas dari rule of law sebagai 

salah satu elemen kunci dari demokrasi. Dalam konteks rule of law lima hal 

                                                           

1 Penelitian ini mengambil titik awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia 
semenjak Konferensi Stockholm pada 1972, yang beriringan dengan cikal bakal berdirinya 
Kementerian Lingkungan Hidup. Sekalipun demikian, pengaturan mengenai lingkungan 
hidup secara formal sebenarnya telah dimulai semenjak zaman Kolonial dalam peraturan-
peraturan mengenai perikanan, yang dapat dilihat di antaranya sejak 1916 dalam 
Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonnantie (Stbl. 1916 No. 157) yang mengatur jarak 
pemanfaatan, Visscherijordonnantie (Stbl. 1920 No. 396) yang melindungi keadaan ikan 
tangkapan, serta Hinder Ordonantie (Stbl. 1940 No. 450) yang masih berlaku hingga sekarang. 
Pengaturan yang berdimensi konservasi dan tata ruang juga telah bertumbuh pada masa ini. 
Lih: Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan Cet. ke-17, Ed. ke-7, (Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 57-60. 

2 Phillipe Sands menjelaskan bahwa hukum lingkungan internasional sangat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor non-legal, dengan dua faktor yang paling berpengaruh 
adalah pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan biaya ekonomi. Dalam konteks 
Hukum Lingkungan Internasional, beberapa faktor lain adalah: meningkatnya keperdulian 
masyarakat, konsepsi keadilan penanggulangan permasalahan lingkungan antar negara, serta 
keuntungan politik jangka pendek. Lih: Phillipe Sands, Principles of International Environmental 
Law, 2nd Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 6-7. 

3 Quan Li dan Rafael Reuveny, “Democracy and Environmental Degradation”, 
International Studies Quarterly (2006) 50, 935-956 

4 Forum for Democratic Reform, Democratization in Indonesia: An Assessment, 
(Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2000), hlm. 13. 
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berikut adalah elemen kunci: 1) Kepastian hukum; 2) Peradilan yang 

independen ; 3) Penegakan hukum yang efektif; 4) Pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang partisipatif; 5) Akses terhadap keadilan, terutama 

bagi masyarakat yang termarginalkan dan tidak beruntung. 

Jika hubungan antara demokrasi dan tata kelola lingkungan yang baik 

dimaknai sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan akses 

terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup,5 maka menilik 

kembali gerakan pembaruan hukum lingkungan di Indonesia dapat menjadi 

titik tolak dalam memahami peran masyarakat dalam struktur hukum 

lingkungan sekarang ini.  

Dapat dikatakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam demokrasi 

dipengaruhi oleh teori Christoper Stone mengenai hak objek-objek alam (natural 

objects), yang pada intinya mendalilkan bahwa lingkungan perlu memiliki wali 

(guardian) – merupakan pengakuan atas hak intrinsik lingkungan hidup dimana 

manusia ditunjuk sebagai wali dalam menjalankan hak tersebut.6 Dalam hal ini, 

teori Stone paling tampak dalam perwujudan akses terhadap keadilan, yang di 

Indonesia diwujudkan dalam NGO Standing. Senada dengan teori ini adalah 

Sierra Club v. Morton, yang merupakan salah satu kasus landmark dalam 

perlindungan lingkungan di mana salah satu hakimnya, William O. Douglas, 

mengajukan dissenting opinion yang sangat monumental,7 

“[…] So it should be as respects valleys, alpine meadows, rivers, 

lakes, estuaries, beaches, ridges, groves of trees, swampland, or 

even air that feels the destructive pressures of modern technology 

and modern life. The river, for example, is the living symbol of all 

the life it sustains or nourishes - fish, aquatic insects, water ouzels, 

otter, fisher, deer, elk, bear, and all other animals, including man, 

who are dependent on it or who enjoy it for its sight, its sound, or 

its life. The river as plaintiff speaks for the ecological unit of life 

that is part of it. Those people who have a meaningful relation to 

that body of water - whether it be a fisherman, a canoeist, a 

                                                           

5 Mas Achmad Santosa, “Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good 
Environmental Governance,” dalam Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta, ICEL: 
2001), hlm. 116. 

6 Christopher Stone, Should Trees Have Standing? Law, Morality and the Environment, 3rd 
ed. (London: Oxford University Press, 2010). Lihat juga: Christopher Stone, „Should Trees 
Have Standing‟ (1972) 45 S. California Law Review 450 

7 Susan R. Schrepfer, "Establishing Administrative „Standing‟: The Sierra Club and the 
Forest Service, 1897-1956", The Pacific Historical Review, Vol. 58, No. 1, 1989, hlm. 55–81 
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zoologist, or a logger - must be able to speak for the values which 

the river represents and which are threatened with destruction […] 

The voice of the inanimate object, therefore, should not be stilled,‟8 

Dissenting opinion tersebut kemudian memicu diskursus secara meluas di 

berbagai negara dalam hal penegasan hak bagi lingkungan hidup dan/atau 

sumber daya alam untuk memiliki kedudukan hukum dalam mempertahankan 

perlindungan dirinya sendiri. 

St. Munadjat Danusaputro, Guru Besar hukum lingkungan pertama di 

Indonesia, berkontribusi cukup besar dalam mengkontekstualisasikan 

pemikiran-pemikiran hukum lingkungan dalam konteks Indonesia serta 

menstrukturkan hukum lingkungan secara akademis. Pengaruh pemikirannya 

terutama tampak dalam perkembangan awal hukum lingkungan di Indonesia, 

di antaranya dengan memisahkan hukum lingkungan Indonesia ke dalam dua 

bagian, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan;9 serta mengadopsi 

pembedaan sectoral dan general environmental law dengan penegasan karakter 

pembeda yang tercermin dalam konteks Indonesia. Selain dalam legislasi dan 

administrasi, ia juga melandaskan perspektif hukum lingkungan dalam 

geopolitik nasional melalui gagasan wawasan nusantara, serta meletakkan 

perspektif lingkungan dalam konteks kedaulatan melalui gagasan archipelagic 

state.10  

Pemikir lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum 

lingkungan Indonesia adalah Koesnadi Hardjasoemantri, terutama dalam hal 

peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan.11 

Pemikirannya yang paling menonjol dan relevan dengan tata kelola lingkungan 

hidup yang baik dalam demokrasi adalah dalam hal pentingnya peran serta 

masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dan SDA. 

                                                           

8 Kasus ini merupakan gugatan yang mendalilkan hak gugat lingkungan hidup yang 
pertama, di mana Sierra Club menggugat US Forest Service atas kerugian lingkungan hidup 
yang disebabkan pembangunan Mineral King di dekat Sequoia National Park. Sekalipun 
Pengadilan mendalilkan bahwa Sierra Club tidak memiliki kapasitas, namun diakui sebuah 
kapasitas hukum individu yang dapat menggugat atas dasar kepentingan estetik ataupun 
rekreasionalnya. Lih: Sierra Club v. Morton 405 U.S. 727 (1972) 

9 St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku 1: Umum, (Jakarta: Binacipta, 
1981). Lih. juga: St. Munadjat Danusaputro, Environmental Education and Training: Supporting 
Programme for the Development of Environmental Law, (Jakarta: Binacipta, 1981) 

10 St. Munadjat Danusaputro, Hukum lingkungan: Hukum Lingkungan Nusantara (Dalam 
Sistem Nasional dan Internasional), Buku V, Jilid 2, (Bandung: Binacipta, 1984) 

11 Pemikiran Koesnadi terutama terlihat dalam UU Lingkungan Hidup 1982, bersama 
dengan Emil Salim, Mochtar Kusumaatmadja, dan Otto Soemarwoto. 
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Prof. Koesnadi berpendapat bahwa peran serta masyarakat akan memberikan 

informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan, dan akan mereduksi 

kemungkinan resistensi masyarakat. Dengan diperhatikannya keberatan-

keberatan yang diajukan dalam proses pembuatan keputusan, kemungkinan 

pengajuan perkara dapat diminimalisir dan perlindungan hukum dapat 

terjadi.12 Secara spesifik, Prof. Koesnadi telah mendalilkan perlu dipenuhinya 

beberapa syarat agar peran masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna.13 

Lebih dari itu, secara nyata Prof. Koesnadi berkontribusi sangat besar dalam 

mewujudnyatakan pemikiran tersebut dengan melibatkan organisasi 

masyarakat sipil (civil society organization – „CSO‟) dalam pembentukan 

kebijakan-kebijakan lingkungan hidup. Prof. Koesnadi pula yang 

memprakarsai peningkatan kapasitas CSO dalam pengembangan hukum 

lingkungan di Indonesia, sehingga keterlibatan masyarakat sipil menjadi lebih 

kuat. 

Teori hukum pembangunan yang dicetuskan Mochtar Kusumaatmadja 

juga cukup berpengaruh.14 Dengan menekankan pada “hukum sebagai sarana 

penertiban masyarakat” – ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan 

pembangunan dan pembaruan, paradigma ini mengadopsi positivisme dengan 

                                                           

12 Koesnadi Hardjasoemantri, Environmental Legislation in Indonesia, (Yogyakarta, 
Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1987). 

13 Syarat-syarat tersebut adalah: (1) Pemastian penerimaan informasi dengan 
mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. (2) Informasi Lintas-
batas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas 
wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah 
akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan 
pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting; (3) Informasi tepat 
waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan 
informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, 
masih ada kesempatan untuk memeprtimbangkan dan mengusulkan altenatif-alternatif 
pilihan; (4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh(comprehensive information); walau isi 
dari suatu informasi akan berbeda tergantumg keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, 
tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegitana secara rinci 
termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil (5) Informasi yang dapat dipahami 
(comprehensive information); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan 
meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah 
diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Lih: Ibid. 

14 Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja diadopsi dan dikembangkan sebagai landasan 
filsafat hukum dari pembangunan hukum nasional sejak tahun 1973 sebagaimana dapat 
disimak dalam GBHN 1973-1983. Elaborasi lebih detail mengenai teori ini Lih: Mochtar 
Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (Bandung: 
Bina Cipta), hlm. 2-13. 
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kepastian hukumnya.15 Di sisi lain, teori ini juga mendalilkan hukum sebagai 

alat pengatur atau sarana pembangunan, dalam arti penyalur arah kegiatan 

masyarakat yang dikehendaki ke arah pembaharuan.16 Penormaan 

pembangunan, termasuk pula hukum lingkungan, berada di depan 

masyarakat, sebagaimana pemikiran ini secara parsial berakar pada pemikiran 

Rescoe Pound, yang menyatakan hukum sebagai “a tool of social engineering” 

yang bertindak sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang diharapkan 

dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.17 Dalam hal ini, 

perwujudan demokrasi tampak dari penegakan hukum (rule of law) yang 

berwawasan lingkungan. 

Paradigma lingkungan hidup dalam pembangunan di awal 

perkembangannya banyak dipengaruhi oleh keterlibatan Emil Salim dalam 

Bruntland Commission (World Commission on Environment and Development – 

„WCED‟). Pasca WCED, Ia mulai merintis perkembangan lingkungan hidup 

dimulai dengan memimpin Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi 

Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup, yang disusul oleh persiapan RUU 

Lingkungan Hidup dan berdirinya Kementerian yang membidangi lingkungan 

hidup.18 Kedekatan Emil Salim dengan organisasi masyarakat sipil dan 

akademisi menyebabkan adanya ciri khusus dalam perkembangan awal 

pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam awal perkembangannya, yaitu 

kerja sama dan pemikiran yang menyeluruh dari berbagai pemegang 

kepentingan – terutama CSO dan akademisi. Hal ini pun terlihat jelas dalam 

pengembangan hukum lingkungan Indonesia, di mana UU No. 4 Tahun 1982 

yang merupakan UU pertama yang berfungsi sebagai general environmental law 

melibatkan masyarakat luas dalam penyusunannya. 

                                                           

15 Ibid. 

16 Dalam konsepsi ini, hukum yang memadai tidak cukup berupa kaidah dan asas-
asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup 
lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu 
dalam kenyataan. Lih: Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum 
Nasional, (Bandung: Binacipta, 1995), hlm. 13. 

17 Lih: Rescoe Pond, Social Control Through Law, (New Brunswick: Yale University 
Press, 2006). Beberapa pemikiran lain yang mempengaruhi teori hukum pembangunan 
Mochtar adalah natural law, positivisme hukum, mahzab Savigny, sociological jurisprudence, 
pragmatic legal realism, Marxist jurisprudence, dan anthropological jurisprudence. Untuk elaborasi 
lebih mendalam, Lih: Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 12-
17 

18 Kementerian Lingkungan Hidup, Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup, Sumber: 
http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/  

http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/
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Dalam skala global, menarik pula menilik pandangan Vandana Shiva 

mengenai earth democracy yang dikemukakan pada 2005,  

„Earth democracy dalam konteks kontemporer merefleksikan nilai-

nilai, pandangan-pandangan dunia, dan aksi-aksi dari berbagai 

gerakan yang bekerja untuk kedamaian, keadilan, dan 

keberlanjutan. Kombinasi dari demokrasi representatif dan 

globalisasi ekonomi telah melahirkan ketakutan-ketakutan baru, 

kekhawatiran-kekhawatiran baru, fundamentalisme baru, dan 

kekerasan yang baru,‟19 

Ia menguraikan sepuluh prinsip earth democracy, yang sekalipun tergolong 

mewakili paham deep ecology, dapat dianalisis untuk dilihat dalam konteks 

pengembangan hukum lingkungan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut 

mencakup nilai intrinsik dari setiap spesies, keanekaragaman dan interkoneksi 

bumi, hingga ‘living economy’ dan „economic democracy‟.20  

Untuk merefleksikan peranan pembaruan hukum lingkungan Indonesia 

dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik dalam demokrasi ini, 

Penulis merunut kembali peristiwa-peristiwa sejarah yang mempengaruhi 

perkembangan hukum lingkungan, baik dalam skala global maupun nasional 

atau domestik. Setidaknya, terdapat empat kelompok besar dari peristiwa ini, 

yaitu: (1) Peristiwa internasional dan perjanjian internasional; (2) Kebijakan, 

peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya di level nasional; (3) 

Landmark cases atau yurisprudensi; serta (4) Inisiatif masyarakat sipil atau 

donor. 

 

2.1. Pengaruh Global: Peristiwa dan Perjanjian Internasional 

 

Kesadaran global mengenai lingkungan hidup, terutama dalam aspek 

pengendalian pencemaran seiring dengan ditulisnya Silent Spring oleh Rachel 

                                                           

19 Vandana Shiva, Earth Democracy: Justice, Sustainablity, and Peace, (Cambridge: South 
End Press, 2005), hlm. 7 – 11. 

20 1) Nilai intrinsik dari setiap spesies, manusia, dan budaya; 2) Komunitas bumi 
sebagai demokrasi dari semua kehidupan; 3) Harus dipertahankannya keanekaragaman 
budaya dan alam; 4) Hak natural semua kehidupan untuk lestari; 5) Berlandaskan „living 
economy‟ dan „economic democracy‟; 6)  Living economies dibangun di atas ekonomi lokal; 7) 
Earth democracy adalah living democracy; 8) Earth democracy dilandaskan pada living culture; 9) 
Living culture yang berkarakter 'life nourishing'; 10) Earth democracy mengglobalkan kedamaian, 
perhatian, dan kasih. Lih: Ibid, hlm. 10 – 11.  
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Carson,21 memicu pertumbuhan yang sangat pesat gerakan lingkungan hidup 

pada 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa, ternyata belum memunculkan 

reaksi cukup kuat dalam diskurus hukum lingkungan di Indonesia. Pemikiran 

mengenai lingkungan hidup mulai mengarusutama di Indonesia pasca 

Stockholm Declaration on Human Environment pada 1972, yang menandai 

kesepakatan global pertama mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi 

manusia22 yang menghasilkan tujuan-tujuan kebijakan lingkungan hidup yang 

luas.23 Salah satu efek lanjutan penting dari Stockholm adalah penormaan 

perlindungan lingkungan hidup sebagai hak, dikenal pula sebagai rights to 

environment, yang mengenal beberapa pendekatan dan cakupan, baik substantif 

maupun prosedural.24 Pada 1980an, hubungan antara HAM dan lingkungan 

hidup yang diakui dalam Stockholm Declaration dikristalkan dalam perjanjian-

perjanjian internasional yang mengikat,25 diikuti ribuan instrumen soft law 

terkait lingkungan hidup internasional, puluhan konstitusi nasional dan 

perundang-undangan legislatif, serta lusinan putusan badan peradilan 

internasional, regional, maupun nasional yang memperkuat keberadaan hak 

asasi manusia atas lingkungan hidup ini.26  

                                                           

21 Silent Spring yang menjelaskan mengenai dampak polusi yang disebabkan oleh 
industri agrikultur pada rantai makanan menandai lahirnya gerakan lingkungan hidup di AS 
yang diikuti oleh kesadaran global mengenai lingkungan. Lihat: Rachel Carson, Silent Spring, 
(Boston: Houghton Mifflin, 1962) 

22 United Nations, Report of the U.N. Conference on the Human Environment, Declaration of 
the U.N. Conference on the Human Environment, U.N.Doc.A/CONF. 48/14 /Rev. 1,p. 3 (June 5 – 
16, 1972 ) 

23 Günther Handl, UN Audiovisual Library of International Law: Declaration Of The United 
Nations Conference On The Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 And The Rio 
Declaration On Environment And Development, 1992, hlm. 1 

24 Luis E. Rodriguez-Rivera melihat doktrin rights to environment mencakup right of 
environment, yaitu hak intrinsik lingkungan hidup, right to environment yang berdimensi 
substantif, termasuk hak-hak asasi lain yang pemenuhannya bergantung pada lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, serta environmental rights yaitu aspek prosedural. Lih: Luis E. 
Rodriguez-Rivera, “Is The Human Right To Environment Recognized Under International 
Law? It Depends on the Source”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 
Vol. 12, (Winter 2001), hlm. 4. 

25 Lih: The African Charter on Human Rights, diadopsi di Nairobi, Kenya, on June 27, 
1981, Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of 
Economic, Social, and Cultural Rights, O.A.S.T.S. 69, dicetak ulang dalam International Legal 
Materials Vol. 28, (1989), hlm. 156. 

26 Luis E. Rodriguez-Rivera, Op.Cit., hlm. 23. 
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Bruntland Commission27 yang menghasilkan laporan Our Common 

Future28 pada 1987 merupakan langkah selanjutnya dari Stockholm. Dokumen 

laporan ini sendiri, yang dikenal pula sebagai Bruntland Report, meletakkan 

proposal prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan.29 Selanjutnya, dokumen ini menjadi landasan bagi 

Earth Summit dan perumusan Agenda 21. Kontribusi utama dari Bruntland 

Report ini terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan mencakup 

pengakuan berbagai banyak krisis yang dihadapi planet bumi merupakan krisis 

yang saling terkait dan merupakan elemen dari satu krisis secara keseluruhan. 

Di tahun 1992, Earth Summit di Rio de Janeiro menandai kesepakatan 

global mengenai hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan, dengan 

perspektif lingkungan hidup dari negara maju dan representasi pembangunan, 

ketidaksetaraan global, dan hubungannya dengan lingkungan hidup bagi 

negara berkembang.30 Dalam Konferensi ini, diadopsi tiga dokumen penting 

dalam perkembangan hukum lingkungan ke depannya: (1) Rio Declaration on 

Environment and Development, sebuah dokumen soft law yang kemudian menjadi 

rujukan dari berbagai perjanjian internasional dan beberapa prinsipnya 

kemudian mengkristal dan diakui sebagai kebiasaan internasional; (2) United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang diratifikasi 

Indonesia melalui UU Nomor 6 Tahun 1994;31 United Nations Convention on 

Biodiversity (UNCBD) yang juga diadopsi Indonesia, melalui UU Nomor 5 

                                                           

27 World Commission on Environment and Development (WCED) atau lebih dikenal 
sebagai Bruntland Commission, mulai bertugas pada akhir 1983. Our Common Future 
dihasilkan pada 1987, merupakan dokumen pertama yang secara global memperkenalkan 
dan mendefinisikan terminologi "sustainable development" (pembangunan berkelanjutan). 
Lih:  

28 Development And International Economic Co-Operation: Environment, Report of the 
World Commission on Environment and Development, diadopsi oleh UN General Assembly  dengan 
Resolusi No: A/42/427, pada tanggal 4 August 1987 

29 Our Common Future: Annex 1, Summary of Proposed Legal Principles for 
Environmental Protection and Sustainable Development Adopted by the WCED Experts 
Group on Environmental Law. Annex ini terdiri dari 4 bagian yaitu: (1) Prinsip umum, hak 
dan kewajiban; (2) Prinsip, Hak dan Kewajiban terkait Sumber Daya Alam Lintas Nasional 
dan Interferensi Lingkungan Hidup; (3) Kewajiban Negara; (4) Penyelesaian Sengketa secara 
Damai. 

30 Ernst Ulrich von Weizsacker, Earth Politics, (New Jersey: Zed Books, 1994), hlm. 1-4. 

31 UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On 
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan 
Iklim), Lembaran Negara Tahun 1994 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3557 
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Tahun 1994.32 Selain itu, Earth Summit juga menghasilkan Agenda 21, yang 

merupakan perincian lebih detail mengenai program-program pembangunan 

berkelanjutan menjelang Abad 21. 

Salah satu hal yang cukup mempengaruhi gerakan pembaruan hukum 

lingkungan dari Deklarasi Rio adalah Prinsip 10, yang kemudian dikenal 

sebagai 3 akses, yaitu akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.33 

Konsep tiga akses ini menjadi penting karena meletakkan sebuah konsep yang 

vital baik untuk pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan juga untuk tata 

kelola yang demokratis - untuk pertama kalinya dalam skala global. Di mana 

semenjak itu komunitas internasional bergerak ke titik di mana aturan normatif 

dari Prinsip 10 haruslah dituangkan dalam bentuk yang mengikat secara 

hukum.34  

Ratifikasi WTO Agreement dan penandatangan Letter of Intent dengan 

International Monetary Fund (IMF) dan lembaga keuangan dunia lainnya35 

memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan perundang-undangan 

Indonesia dalam bidang pengelolaan SDA. Mengikuti restrukturisasi dan 

perbaikan tata kelola ekonomi Indonesia yang merupakan komponen utama 

persyaratan IMF, pada 1999-2000, bersamaan dengan tumbangnya Orde Baru, 

dilakukan pula Structural Adjustment Program (SAP),36 yang salah satu 

                                                           

32 UU Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On 
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3556 

33 Sebagai soft law, Prinsip 10 memiliki kekuatan hukum dengan adopsi ke dalam 
legislasi nasional negara-negara atau dengan penunjukan prinsip ini oleh dokumen-dokumen 
hardlaw (misalnya Konvensi, dll). Implementasi Prinsip 10 dalam level nasional telah 
mencatat banyak tantangan di berbagai negara, terutama terkait dengan kurangnya kapasitas 
(keterampilan maupun pengetahuan) dan sumber daya. Oleh karena itu, dalam World 
Summit, Sustainable Development Plan of Implementation menyatakan bahwa penerapan 
prinsip ini dalam level nasional harus mempertimbangkan secara penuh Prinsip 5, 7 (common 
but differentiated responsibility),  dan 11 Deklarasi Rio. Lih: Lal Kurukulasuriya dan Nicholas 
A. Robinson, Training Manual on International Environmental Law, (UNEP/Earthprint, 2006) 

34 United Nations Audiovisual Library of International Law: Declaration of the UN 
Conference on the Human Environment and Environment and Development. Lihat: 
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/dunche/dunche.html  

35 Christopher Barr, et.al. Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi selama Periode 
Soeharto dan Pasca Soeharto, 1989-2009: Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang Pembelajaran 
untuk REDD+, (Bogor: CIFOR Publishing, 2011. 

36 International Monetary Fund (IMF), Memorandum of Economic and Financial Policies 
Medium-Term Strategy and Policies for 1999/2000 and 2000, Sumber: 
http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/ 

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/dunche/dunche.html
http://www.imf.org/external/np/loi/2000/idn/01/
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dampaknya adalah intervensi pembentukan perundang-undangan ekonomi 

dan SDA. Pengaruh intervensi dari SAP dalam sektor SDA tampak dalam 

deregulasi sektor ketenagalistrikan37 dan minyak dan gas bumi38 yang 

mengamanatkan privatisasi sektor energi, serta dalam pengelolaan sumber 

daya air. Di antaranya, dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas, harga minyak 

diserahkan kepada mekanisme pasar. Pasal ini dibatalkan oleh Putusan MK 

karena dianggap tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.39 

Di sisi lain, perhatian internasional mengenai pemanasan global 

merupakan unsur yang cukup banyak mewarnai arah pembangunan hukum 

lingkungan internasional terutama pasca didirikannya Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) pada 1988.40 Konferensi Rio 1992 menghasilkan UN 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan dalam laporan 

kedua IPCC pada 1995 dinyatakan tanda-tanda pemanasan efek rumah kaca 

yang disebabkan manusia serta bahwa pemanasan serius diperkirakan akan 

terjadi abad selanjutnya. Salah satu peristiwa internasional yang 

mempengaruhi hukum lingkungan Indonesia secara signifikan adalah COP 13 

UNFCCC yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007, di mana negara-

negara mengadopsi Bali Road Map, yang memuat seperangkat keputusan yang 

mewakili berbagai jalur yang dianggap merupakan kunci untuk mencapai 

kesepakatan global perubahan iklim.41 Dalam Bali Action Plan, Indonesia 

berkomitmen untuk mereduksi emisi sebanyak 26% dari skenario business as 

                                                           

37 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengakomodir butir 77 dari Letter 
of Intent antara Pemerintah RI dengan IMF. Lih: Ibid. 

38 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengakomodir butir 80 dari 
LoI RI – IMF. Lih: Ibid. Dalam siding paripurna pembahasannya, terdapat 12 anggota dewan 
yang menyatakan minderheidsnota dengan alasan UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 
UUD 1945. Lih: M. Kholid Syeirazi, Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di 
Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 3 

39 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Register No. 002/PUU-I/2003, diajukan 
oleh APHI, PBHI, Yayasan 324, SNB dan Serikat Pekerja Karyawan Pertamina. Selain Pasal 28 
ayat (2) dan (3), MK juga merevisi sebagian isi pasal 12 ayat (3) dan pasal 22 ayat (1) UU 
Migas. 

40 Konferensi bersama UNEP/WMO/ICSU mengenai "Assessment of the Role of Carbon 
Dioxide and Other Greenhouse Gases in Cliamte Variations and Associated Impacts" yang 
memperkirakan kebenaran saintifik dari pemanasan global diadakan pada 1985. Pada 1988, 
Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) didirikan dan semenjak itu, pemanasan 
global telah menjadi isu yang diterima dalam hukum lingkungan. Sumber: IPCC Website, 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1  

41 UNFCCC Website, Bali Climate Change Conference, December 2007. Sumber: 
https://unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1
https://unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php
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usual (BAU) pada 2020, dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan 

internasional. 

Pasca UNFCCC ke-13 yang menghasilkan Bali Action Plan, pertama 

kalinya secara resmi istilah REDD diperkenalkan dalam forum resmi 

internasioanl. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya 

untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 26% dengan kemampuan sendiri 

dan 41% dengan dukungan internasional dalam forum G-20 di Pittsburgh, AS, 

pada tahun 2009. Komitmen besar itulah yang menarik perhatian komunitas 

internasional, di mana Indonesia mengawali keterlibatannya dalam 

perdagangan karbon dengan Letter of Intent antara pemerintah Indonesia 

dengan Norwegia dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari 

pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Dengan masuknya Norwegia 

sebagai donor, maka capaian komitmen Indonesia dalam reduksi emisi menjadi 

41%, yang sempat menjadi kontroversi mengingat proporsionalitas dana 

bantuan Norwegia dibandingkan dengan komitmen reduksi.42 Dalam hal ini, 

Satgas REDD+ tidak dimaknai sebagai semata-mata implementasi dari LoI 

tersebut, akan tetapi sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam tata kelola 

lingkungan dunia serta aspirasi masyarakat sipil yang menginginkan perbaikan 

tata kelola hutan dan gambut.  

 

 

2.2. Perkembangan Kebijakan  

dan Peraturan Lingkungan Hidup di Indonesia 

 

Awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia terlihat dalam Garis-

garis Besar Haluan Negara 1973-1978 yang mulai mengakomodir perlunya 

perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan.43 Di waktu ini, 

konsep awal RUU tentang Lingkungan Hidup mulai dirumuskan oleh Panitia 

Nasional Perumus Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang menghasilkan 

                                                           

42 Norwegia memberikan kontribusi sebesar USD 1 Milyar (dengan kurs tukar 6 
NOK/USD) untuk membantu Indonesia dalam penyiapan institusi dan peraturan-peraturan 
untuk mengimplementasikan skema REDD+ Lih: Letter of Intent of Republic Indonesia and 
Norwegia Government, on "Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation". Sumber: 
http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/Indonesia_avtale.pdf  

43 Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang GBHN 1973-1978 

http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/Indonesia_avtale.pdf
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rumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang 

dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II.44  

Pada 1978, Indonesia untuk pertama kalinya secara khusus 

mengakomodir perlindungan lingkungan hidup dalam cabang eksekutif 

dengan didirikannya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan 

Lingkungan Hidup.45 Emil Salim bertindak sebagai Menteri yang bertanggung 

jawab atas kementerian ini (selanjutnya disebut “Men-PPLH”). Dalam tahun-

tahun ini, Emil Salim melibatkan kelompok masyarakat sipil yang dikenal 

sebagai Kelompok 10 Pengembangan Lingkungan Hidup dalam KLH, di 

antaranya terdiri dari Erna Witoelar, George Junus, Nasihin Hasan, Bedjo 

Rahardjo, Dr. Meizar. Selain itu, di berbagai perguruan tinggi didirikan pula 

Pusat Studi Lingkungan (PSL), dari mana berbagai diskursus dan ide 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup muncul. Selain itu, 

keterlibatan Emil Salim dalam Bruntland Commission turut berkontribusi 

dalam pengembangan partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan 

hidup.46  

Tahun 1982 merupakan tahun monumental bagi hukum lingkungan 

Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup47 yang merupakan 

peraturan perundang-undangan pertama yang secara komprehensif mengatur 

mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai UU payung (umbrella act) bagi 

                                                           

44 Selain Keppres No. 16 Tahun 1972 yang mendasari pembentukan panitia ini, 
penting pula Keppres No. 27 Tahun 1975 yang mendasari pembentukan Panitia Inventarisasi 
dan Evaluasi Kekayaan Alam. Kementerian Lingkungan Hidup, Sejarah Kementerian 
Lingkungan Hidup, Sumber: http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/  

45 Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978 mendasari pengangkatan 
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam 
Kabinet Pembangunan III. Lih: Ibid.  

46 Dalam sidang Bruntland Commission di Jakarta pada Maret 1985, untuk pertama 
kalinya diterapkan metode "forum dengar pendapat dan konsultasi publik" dengan berbagai 
kelompok masyarakat, pengusaha, akademisi, dan wakil pemerintah (multi-stakeholder 
forum). Selain menajadi model WECD selanjutnya, Emil Salim secara aktif mencoba untuk 
mereplikasikan metode ini dalam agenda-agenda KLH selanjutnya. Lih: Iwan J. Azis, et.al., 
Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim, (Jakarta: Kepustakaan Populer 
Gramedia, 2010), hlm. 164 

47 Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 disertai 
persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada periode ini beberapa peraturan perundangan 
yang terkait dengan lingkungan dihasilkan oleh berbagai instansi sektoral. Lih: Koesnadi 
Hardjasoemantri, Op. Cit., hlm. 60. 

http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/
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perundang-undangan sektoral.48 Penting pula untuk dicatat bahwa penyusunan 

RUU ini sudah dimulai sejak 1976, bersamaan dengan permintaan  pemerintah 

Amerika Serikat kepada USAID (US Aid for International Development) agar 

mulai melengkapi laporannya dengan analisa dampak lingkungan dari setiap 

proyek bantuan dan hibah mereka.49 Beberapa kasus penting yang menjadi 

landmark dalam perkembangan hukum lingkungan Indonesia mengikuti 

pengesahan UU 4/1982 ini.  

Di tahun 1992, UU 24/1992 tentang Penataan Ruang50 disahkan, yang 

dalam praktek administrasinya menyebabkan polemik kewenangan KLH 

dalam penataan ruang. Pada era ini muncul cukup banyak regulasi mengenai 

lingkungan hidup, terutama pada 1994, di mana sebagai respon dari Konferensi 

Rio, Indonesia mengeluarkan beberapa produk UU untuk meratifikasi CBD, 

dan UNFCCC.  

Di tahun 1997, dilakukan perubahan pertama terhadap UU 4/1982 yaitu 

dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(selanjutnya disebut “UU 23/1997”).51 Dalam UU ini, disediakan perangkat 

“stick” yang lebih banyak dan bervariasi, enforcement squad bernama Satuan 

Tugas Jaga Nusa didirikan untuk memperlancar penegakan hukum 

lingkungan.52 Class Action, atau gugatan perwakilan kelompok, pertama kali 

diterima di Indonesia melalui hukum lingkungan, yaitu dengan diakuinya 

gugatan perwakilan kelompok dalam UU 23/1997 ini, khususnya dalam 

penjelasan pasal 37 ayat (1) UU 23/1997.53 Akan tetapi, saat itu belum ada 

penjelasan / pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme class action, yang 

                                                           

48 Ibid. 

49 Asian Development Bank, Environmental Planning and Management, Proceeding, 1986 

50 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang  Penataan Ruang , Lembaran  
Negara  Tahun  1992  Nomor  115, Tambahan Negara Nomor 3501 

51 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676 

52 Mas Achmad Santosa, “Epilog: Arah Pembaruan Menuju Pemberdayaan Hukum 
Lingkungan”, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Penerbit ICEL, 2001), hlm. 316  

53 Dalam pasal 37 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa masyarakat berhak 
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum 
mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan 
masyarakat.Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud hak 
mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk 
bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan 
permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup. 
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kemudian diatur dalam PERMA 1/2002, salah satunya atas advokasi dari 

penggiat hukum lingkungan.54 

Keseluruhan tatanan kenegaraan Indonesia maupun situasi politik 

mengalami perubahan besar dengan tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 

1998, yang diikuti dengan reformasi birokrasi pada 1999-2000. Di era transisi 

ini, dimulailah desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah,55 yang bercita-cita mulia untuk 

menghapuskan kesenjangan pusat-daerah dengan memberikan otoritas 

pengelolaan SDA yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.56 Perbaikan pola 

penguasaan SDA ini diperkuat pula dalam TAP MPR IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,57 yang merupakan 

pernyataan politik bahwa Indonesia telah kegagalan pengelolaan SDA di masa 

lalu sehingga berbuah kerusakan lingkungan dan konflik – serta prinsip-prinsip 

yang harus menjadi landasan dalam peraturan perundang-undangan di masa 

depan. Akan tetapi, TAP MPR IX/2001 ini tenggelam dalam konstelasi politik 

dan berbagai perdebatan lainnya.58 Terlepas dari TAP IX/2001 dan intensi awal 

otonomi daerah, di masa mendatang kepentingan politik jangka pendek dan 

ambisi ekonomi daerah justru berdampak sangat luas terhadap pola eksploitasi 

sumber daya alam, yang ditengarai memperparah kondisi lingkungan hidup di 

Indonesia.59 Desentralisasi daerah yang diikuti dengan pelimpahan beberapa 

kewenangan pemberian perizinan pengelolaan SDA mendorong penerbitan 

                                                           

54 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan 
Perwakilan Kelompok 

55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839). Kemudian UU ini digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian 
diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 

56 Kementerian Lingkungan Hidup, “Mengukur Efektivitas 9 Tahun Desentralisasi 
Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam Sarasehan Review Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang 
Lingkungan Hidup, 17 Juni 2013. Sumber: http://www.menlh.go.id/review-pelaksanaan-otonomi-
daerah-bidang-lingkungan-hidup/#sthash.dEjRLao4.dpuf  

57 Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI), ditetapkan pada 9 
November 2001, disahkan dalam Rapat Ke-74 Panitia Ad Hoc II Bp Mpr Tanggal 19 Oktober 
2001 

58 Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis 
(HuMa), Catatan Diskusi Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI 
dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta, 27 Desember 2011 

59 Mas Achmad Santosa, “Langkah-langkah Strategis Menuju Desentralisasi 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif”, Op.Cit., hlm. 127 

http://www.menlh.go.id/review-pelaksanaan-otonomi-daerah-bidang-lingkungan-hidup/#sthash.dEjRLao4.dpuf
http://www.menlh.go.id/review-pelaksanaan-otonomi-daerah-bidang-lingkungan-hidup/#sthash.dEjRLao4.dpuf


MAS ACHMAD SANTOSA DAN MARGARETHA QUINA 

38 
 

izin-izin yang tidak terkendali dan menimbulkan dampak lingkungan yang 

serius. Deforestasi, degradasi hutan, serta kebakaran hutan mencapai 

puncaknya selama periode awal desentralisasi daerah. 

Tahun 2007, Kementerian Lingkungan Hidup dengan UU No. 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang60 dan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Lingkungan Hidup memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dalam 

perencanaan kebijakan, rencana, dan program – secara spesifik dengan 

mengarusutamakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam revisi tata ruang 

wilayah.  

Pada 2008, salah satu perjuangan masyarakat sipil dalam memperkuat 

akses atas informasi lingkungan membuahkan hasil dengan disahkannya UU 

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.61 Di balik 

pengesahan UU ini tercatat beberapa organisasi lingkungan hidup yang 

mengawal, diantaranya ICEL. UU ini merupakan jaminan hukum hak atas 

informasi untuk mewujudkan keadilan lingkungan, yang merupakan 

perwujudan salah satu dari tiga akses yang dijamin oleh Prinsip 10 Deklarasi 

Rio. 

Tahun 2009 kembali menjadi tahun yang penting dalam perkembangan 

hukum lingkungan Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut 

“UU 32/2009”).62 Penyusunan UU 32/2009 ini, selain bertujuan menjawab 

kekurangan-kekurangan dalam pengaturan UU 23/1997,63 terutama 

                                                           

60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725 

61 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846 

62 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 

63 Naskah Akademis UU 32/2009 mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam UU 
23/1997, yaitu: (1) Lemahnya prinsip demokrasi dan desentralisasi; (2) Lemahnya pengaturan 
tentang kewenangan kelembagaan institusi lingkungan hidup; (3) Lemahnya perumusan 
tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL); (4) Lemahnya perumusan 
tentang sanksi administrasi; (5) Lemahnya perumusan tentang penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup melalui pengadilan; (6) Ketidakjelasan perumusan tentang asas 
subsidiaritas; (7) Lemahnya kewenangan pejabat penyidik pengawai negeri sipil (PPNS) 
lingkungan hidup; (8) Lemahnya perumusan delik pidana lingkungan; (9) 
Ketidakpaduserasian antara UU No. 23 Tahun 1997 dengan beberapa UU, yaitu UU No. 26 
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dilatarbelakangi adaptasi terhadap desentralisasi. Selain itu, UU ini juga 

mencoba untuk mengakomodir aspirasi yang ingin dituangkan kelompok 

akademisi dan masyarakat sipil untuk mengundangkan UU Pengelolaan 

Sumber Daya Alam (UU PSDA) ke dalam satu UU mengenai perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.64 UU ini kembali mengakomodir konsep-

konsep baru dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan, seperti 

Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), instrumen ekonomi 

lingkungan hidup – baik yang bersifat sukarela maupun wajib, inkorporasi 

aspek perencanaan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan 

Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), 

pengaturan mengenai perubahan iklim, dan perizinan lingkungan. Adanya 

ketentuan Anti-SLAPP dalam UU No. 32 Tahun 2009 memberikan 

perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan 

hidup agar tidak dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.65 

Ketentuan ini memperkuat jaminan partisipasi publik dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dan SDA, terutama melindungi para aktivis (termasuk saksi 

dan ahli) dari tindakan pembalasan melalui lembaga peradilan oleh pihak 

lawan.66  

Pada 2012, salah satu inisiatif masyarakat sipil yang diprakarsai ICEL, 

„menghijaukan‟ lembaga peradilan melalui gagasan Green Bench Indonesia, 

mendapatkan legitimasi positif dengan SK Ketua Mahkamah Agung tentang 

                                                                                               
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; serta (10) Belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan 
lingkungan hidup. Lih: Kementerian Lingkungan Hidup, Draft 1.1. Naskah Akademis Perubahan 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: 2009), hlm. 
6-16. 

64 Mas Achmad Santosa, “Pokok-pokok Pemikiran Bagi Penyempurnan UU No. 23 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Op.Cit., hlm. 178 

65 Pasal 66 UUPPLH, “Setiap  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas  lingkungan  
hidup  yang  baik  dan  sehat  tidak dapat  dituntut  secara  pidana  maupun  digugat secara 
perdata.” 

66 Penjelasan Pasal 66 menyatakan “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.” 
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Sertifikasi Hakim Lingkungan.67 Upaya menghijaukan pengadilan ini diawali 

dengan sejumlah kegiatan di forum internasional yang membahas mengenai 

perkembangan konsep green bench di berbagai belahan dunia. ICEL yang 

menjadi bagian dari E-Law dan Commission of Environmental Law (CEL) IUCN 

kerap kali mendiskusikannya dengan mitra global yaitu ahli-ahli hukum 

lingkungan di dunia. Konsolidasi gagasan green bench di Indonesia dilakukan 

selama kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu selama penyelenggaraan pelatihan 

hukum lingkungan kepada ribuan hakim di hampir seluruh provinsi di 

Indonesia. Pelatihan hukum lingkungan ini dimotori oleh ICEL, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, dan pakar-pakar hukum lingkungan di Australia, 

yaitu Prof. Ben Boer, Prof. Rob Fowler, Prof. Brian Preston, dan ahli hukum 

lingkungan dari kalangan peradilan yaitu Justice Paul Stein dari Land and 

Environment Court New South Wales, Australia. Program pelatihan selama lima 

tahun ini didukung oleh Lembaga Kerja Sama Pembangunan Pemerintah 

Australia (AusAid). Manifestasi pengembangan kebijakan green bench oleh MA 

kemudian ditindaklanjuti oleh MA, Kementerian Lingkungan Hidup, dan ICEL 

sendiri. Sampai dengan tahun 2013, Mahkamah Agung dan Kementerian 

Lingkungan Hidup telah bekerjasama mengadakan pelatihan sertifikasi hakim 

lingkungan hidup yang telah melatih 154 hakim dari lingkungan Peradilan 

Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. 

Letter of Intent RI-Norwegia tentang Cooperation On Reducing Greenhouse 

Gas Emissions From Deforestation And Forest Degradation kemudian diikuti 

dengan penerbitan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian 

Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 

Gambut, atau lebih dikenal sebagai Inpres Moratorium. Selanjutnya, Perpres 

No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca (RAN-GRK)68 menjadi payung nasional strategi pencapaian 

komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK. REDD+ di Indonesia 

kemudian persiapannya dilakukan oleh Satuan Tugas REDD+ (Fase I, II) dan 

Pendirian Badan Pengelola REDD+).69 Dalam Fase I, tercapai penundaan 

                                                           

67 Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Pelatihan Sertifikasi 
Hakim Lingkungan Hidup Nomor 39/Tuaka Bin/SK/IX/2013 tentang Hasil Pelatihan 
sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 

68 Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disahkan pada 20 September 2011 

69 Mas Achmad Santosa dan Josi Khatarina, “REDD+ in Indonesia: Law and 
Governance Perspectives,”, dalam Michael Faure dan Andri G. Wibisana (Ed.), Regulating 
Disasters, Climate Change, and Environmental Harm: Lessons from the Indonesia Experience, 
(Northampton: Edward Elgar, 2013), hlm. 164 – 206. 
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pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut melalui Inpres 

No. 10 Tahun 2011. Dalam Fase II, dilakukan persiapan kelembagaan REDD+ 

yang dimulai dari pengembangan strategi nasional, strategi daerah, 

pengembangan konsep dan mekanisme monitoring, reporting, verification (MRV) 

pendanaan, peta jalan (mencakup harmonisasi peraturan perundan-undangan) 

serta pendirian Badan Pengelola REDD+ sendiri. Dari Fase II ini lahir Perpres 

No. 62 Tahun 2013 serta Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Perpanjangan 

Moratorium, penataan perizinan di 3 provinsi dan 11 kabupaten sebagai 

percontohan, pengembangan pendekatan penegakan hukum multi-door.70 

Pembentukan Badan Pengelola REDD+ pada 201371 merupakan salah satu 

kebijakan penting untuk mempercepat pelaksanaan komitmen Pemerintah 

untuk mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi dan 

degradasi hutan. 

Perkembangan lain yang mencerminkan kemajuan dalam partisipasi 

masyarakat sipil adalah terbitnya Keputusan MenLH No. 17 Tahun 2012 yang 

merupakan pedoman teknis perlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan 

Izin Lingkungan.72  

 

2.3. Landmark Cases dan Yurisprudensi 

 

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dapat tercermin pula 

dalam putusan Pengadilan, bahkan terkadang sebelum peraturan formal 

mengatur secara eksplisit mengenai suatu konsep hukum tertentu. Sebagai 

negara yang tidak menganut stare decicis,73 putusan hakim yang layak diikuti 

                                                           

70 Ibid. 

71 Sebelum pembentukan Badan Pelaksana REDD+, terlebih dulu dibentuk Satuan 
Tugas Persiapan REDD+ dengan Keppres No. 19/2010 (Fase I), yang dilanjutkan dengan 
Pembentukan Satgas REDD+ yang baru dengan Perpres 25/2011 (Fase II). Pada tahun 2013, 
Badan Pengelola REDD+ disahkan melalui Perpres No. 62 Tahun 2013. 

72 Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 
Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan 

73 Sebagai negara yang cenderung menganut civil law (sekalipun batasan civil dan 
common law semakin mengabur), Indonesia menganut doktrin yurisprudensi hanya untuk 
kasus tertentu yang mengandung basic reason sebagai prinsip hukum atas putusan yang 
bersangkutan. Hal ini berlaku apabila putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang 
berhubungan dengan perkembangan hukum, dan belum diatur dalam perundang-undangan 
sehiungga diperlukan penciptaan hukum baru – atau sudah diatur dalam perundang-
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sebagai preseden untuk selanjutnya menjadi yurisprudensi hendaklah memuat 

pertimbangan-pertimbangan hukum (legal reasoning) yang jitu dan meyakinkan 

semua pihak.74 Beberapa kasus yang diuraikan di bawah merupakan kasus 

yang tergolong terobosan hukum oleh hakim, sekalipun ketepatan 

pertimbangannya perlu ditelaah secara kritis. 

Di tahun 1988, hukum lingkungan Indonesia mengalami perkembangan 

penting melalui yurisprudensi, dengan diakuinya hak gugat organisasi 

lingkungan hidup (NGO legal standing)75 untuk pertama kalinya dalam kasus 

WALHI v. PT Indorayon Utama. Legal standing ini diberikan sejalan dengan 

gagasan Christopher Stone dalam Should Tress Have Standing: Towards Legal 

Rights of Natural Objects sebagaimana dijelaskan dalam bagian Pengantar. 

Putusan MA No. 1479K/Pid/1989 dalam kasus pabrik tahu Sidoardjo 

memiliki nilai penting dalam penggunaan bukti ilmiah dalam konteks 

penegakan hukum, yaitu dengan penerjemahan bukti ilmiah pencemaran ke 

dalam konteks pencemaran secara hukum.76 Kasus ini menjadi pembelajaran 

untuk mempergunakan pertimbangan hukum lingkungan secara lebih cermat.77 

Digunakannya prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang 

merupakan soft law sebagai pertimbangan hakim dalam memutus kasus kapas 

transgenik78 pada tahun 2003 merupakan pencapaian yang patut 

dipertimbangkan dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Pada 

saat prinsip ini diterapkan, UU 23/1997 belum menginkorporasinya dalam 

peraturan perundang-undangan. Disinilah letak terobosan hukum PTUN yang 

mengakui penggunaan soft law dalam memutus perkara. Akan tetapi, sekalipun 

                                                                                               
undangan tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai kesadaran perubahan sosial atau kondisi 
perekonomian. Lih: Yahya Harahap, “Pengembangan Yurisprudensi Tetap”, disampaikan 
pada Seminar Hukum Nasional VI, Juli 1994, di Jakarta. 

74 Siti Sundari Rangkuti, “Beberapa Problematika Hukum Lingkungan”, Jurnal Hukum 
Lingkungan Tahun II No. 1/1995, (Jakarta: Penerbit ICEL) 

75 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
820/Pdt.G/1988.PN.JKT.PST. Untuk perkara lain di mana hak gugat lingkungan hidup 
ditegaskan kembali, lihat: PTUN Jakarta, WALHI v. PT Industri Pesawat Terbang Nusantara 
(putusan PTUN Jakarta Nomor 088/G/1994/PIUTANG/PTUN-JKT), WALHI v. Kejaksaan 
Negeri Mojokerto (1994), dan WALHI v. Presiden RI (1994) 

76 Terdapat perdebatan yang menarik dalam penerjemahan bukti-bukti, terkait dengan 
standar polusi (baku mutu ambient dan efluent) dari alat bukti dan bagaimana suatu 
pencemaran ditentukan. Lih: Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit., hlm. 36 

77 Putusan MA sendiri mendapatkan kritik yang cukup keras dari Prof. Siti Sundari, 
yang dianggap, di antaranya atas pelanggaran asas legalitas. Lih: Ibid. 

78 Putusan PTUN Jakarta No. No. 71/G.TUN/2001/PTUN-Jkt  
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dalam kasus ini prinsip kehati-hatian diakui, interpretasi prinsip ini dikritik 

sebagai sangat sempit. Mengingat kontroversi dan ketidakpastian yang 

melingkupi dampak bioteknologi, setidaknya penerapan prinsip ini secara 

layak mensyaratkan AMDAL telah dilakukan.79 

Di tahun 2004, Mahkamah Agung kembali membuat terobosan dengan 

penerapan strict liability dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam 

kasus Mandalawangi, Jawa Barat, yaitu dengan Putusan Kasasi No. 

1794K/Pdt/2004. Sekalipun ketepatan penerapan prinsip ini juga masih 

diperdebatkan, akan tetapi hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap 

martabat lingkungan hidup yang berhak atas perlindungan dari ancaman 

serious or irreversible damage. Dalam teks asli Prinsip 15 Deklarasi Rio, 

perlindungan terhadap „serious or irreversible damage‟ tersebut diberikan „dengan 

tujuan melindungi lingkungan hidup („in order to protect the environment‟) yang 

berdimensi ekosentrisme.80 

 

2.4. Inisiatif Masyarakat Sipil 

dan Pembaruan Hukum Lingkungan 

 

Perkembangan hukum lingkungan Indonesia tidak lepas dari beberapa 

aktor kunci yang rekam jejaknya mewarnai pengembangan diskursus keilmuan 

maupun praktek hukum lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) berdiri pada tahun 1980 sebagai organisasi masyarakat sipil pertama 

yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia.81 Berawal dari 

Kelompok 10 Pembangunan Lingkungan Hidup (PLH), WALHI dibentuk 

untuk mewadahi ambisi gerakan lingkungan hidup yang lebih besar dan 

bersikap independen.82 Suatu hal yang cukup menarik bahwa inisiatif 

                                                           

79 David Nicholson, Environmental Dispute Resolution in Indonesia, Doktoral Thesis 
dari Universitas Leiden, 2005 

80 Prinsip 15 Rio Declaration menyatakan, "In order to protect the environment, the 
precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are 
threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for 
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." 

81 Sekarang WALHI berada di 28 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 
anggota individu (terhitung Desember 2011), berafiliasi di tingkat internasional dengan 
Friends of the Earth. Sumber: http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content& 
view=article&id=89&Itemid=59  

82 WALHI, Website Resmi, “WALHI: Arus Utama Gerakan Lingkungan”, Sumber: 
http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=
60  

http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&%20view=article&id=89&Itemid=59
http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&%20view=article&id=89&Itemid=59
http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=60
http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=60
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berdirinya WALHI diawali dengan ide dari beberapa tokoh yang dikenal luas 

pada saat itu, termasuk didukung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kependudukan, Prof. Dr. Emil Salim. Pada awalnya, WALHI berfokus pada 

awareness raising pada masyarakat.83 Pada 1988, WALHI mulai melakukan 

advokasi-advokasi berdimensi antroposentris yang bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan sosial melalui advokasi kasus dan kebijakan Negara.84 

Dengan latar belakang para anggota presidiumnya yang sebagian berasal dari 

pegiat advokasi berdimensi sosial dan keadilan hukum, yang antara lain berasal 

dari Lembaga-lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia, advokasi 

WALHI mulai dikenal lebih frontal dan menggunakan advokasi hukum 

melawan kekuasaan.85  

Salah satu kasus yang monumental adalah pembelaan dalam kasus DAM 

/ Bendungan Kedung Ombo pada tahun 1985 oleh YLBHI. Peristiwa ini 

muncul sebagai akibat dari kebijakan ekonomi dan pembangunan yang 

diistilahkan sebagai driven by donor, di mana World Bank dan Indonesia dalam 

kerangka hutang luar negeri bersepakat untuk membangun bendungan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional. Peristiwa ini 

mendapatkan sorotan publik secara luas, dan merupakan salah satu landmark 

dalam membangkitkan keperdulian publik secara luas, termasuk akademisi 

dan ahli hukum, terhadap keterkaitan antara pembangunan ekonomi, hak asasi 

manusia, dan lingkungan hidup. Dalam pembelaan kasus Kedung Ombo ini, 

maka semakin kokoh sinergi antara aktivis gerakan lingkungan hidup dengan 

gerakan hukum dan hak asasi manusia. Perubahan pendekatan WALHI dari 

soft menjadi lebih struktural dan militan tak lepas dari pengaruh sosok 

presidium nasional yang sebagian terdiri dari aktivis-aktivis bantuan hukum, 

terutama Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai ketua YLBHI pada saat itu. 

Di masa itu, pengarusutamaan pendekatan politik hukum dalam gerakan 

lingkungan hidup semakin terlihat jelas.  

                                                           

83 WALHI menyebutnya dengan periode menggugah atau membangunkan kembali 
banyak pihak tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan peran serta masyarakat untuk 
mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Lih: Refleksi Umum 1980 –1992 dalam 
Laporan Kegiatan WALHI Periode 1989 – 1992 

84 Advokasi WALHI yang pertama kali dilakukan yaitu menggugat sejumlah 
Kementerian dan Lembaga Pemerintah melalui gugatan perdata WALHI v. Indorayon. Lih: 
WALHI, Ibid. 

85 Visi WALHI adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang 
adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan 
dan lingkungan hidup yang sehat. Sumber: WALHI, “Tentang WALHI”, Sumber: 
http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=5
9  

http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=59
http://www.walhi.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=59
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Beberapa aktor kunci dalam pembaruan hukum lingkungan pada saat itu 

dan yang masih aktif sekarang ini tidak terlepas pula dari pengaruh para 

pendiri WALHI, seperti Erna Witoelar. Erna Witoelar memprakarsai beberapa 

program peningkatan kapasitas di bidang hukum lingkungan, dengan Canadian 

Environmental Law Association (CELA) dan Canadian Environmental Law and 

Policy (CELP) dalam kerangka kerja sama Pemerintah Indonesia dan Kanada 

(CIDA). Erna Witoelar pada saat itu mengirimkan salah seorang aktivis LBH 

untuk magang di CELA dan CELP tersebut, yaitu Mas Achmad Santosa. Dua 

tahun setelah itu, Emil Salim yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Koesnadi Hardjasoemantri sebagai 

pakar hukum lingkungan dan Rektor Universitas Gadjah Mada, dan Erna 

Witoelar, serta Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Ketua YLBHI dan 

Ketua Presidium WALHI mengembangkan program Master Hukum 

Lingkungan untuk perwakilan LSM. Pengiriman Mas Achmad Santosa dari 

YLBHI dan Arimbi Heroepoetri dari WALHI mengikuti program Master 

hukum lingkungan dimaksudkan untuk memperkuat gerakan hukum 

lingkungan di Indonesia. 

Pada 1993, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) didirikan, 

dengan berakar pada arah gerakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh 

LBH dan WALHI, yang menitikberatkan pada pembaruan kebijakan hukum di 

sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL memiliki 

kekhasan sebagai lembaga advokasi berbasiskan riset, dengan „dua kaki‟ di 

dunia akademisi sekaligus aktivis gerakan. Program INSELA (Indonesia-

Netherlands Study on Environmental Law and Administration) yang diprakarsai 

oleh Universitas Leiden, Belanda dan ICEL merupakan salah satu program 

yang memperkuat warna kajian dari ICEL dan memberi pengaruh pada 

perkembangan hukum lingkungan setelah itu. Perkembangan konsep tindak 

pidana korporasi (corporate criminal liability) dan strict liability diperkuat pada 

saat program INSELA berlangsung. Penguatan penegakan hukum administrasi 

yang dituangkan di dalam UU No. 32 Tahun 2009 juga didapat salah satunya 

dari pembelajaran selama program INSELA berlangsung.  

Setelah reformasi menghasilkan sejumlah komitmen baru pasca 1998, 

ICEL menyadari pada saat itu diperlukan sejumlah instrumen hukum yang 

mampu memperkuat demokrasi dan konsep Negara hukum yang demokratis 

melalui gagasan pengembangan UU tentang kebebasan untuk memperoleh 

informasi (yang belakangan dikenal dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, 

„UU KIP‟), UU tentang perlindungan saksi dan pelapor (whistleblower protection) 

dan UU yang mendorong transparansi dan pelibatan masyarakat dalam 
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pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada masa itu, ICEL 

mengkhususkan diri untuk secara konsisten memperjuangkan UU tentang 

memperoleh kebebasan informasi publik. Sedangkan, kedua UU lainnya, 

advokasi pembentukannya dikerjakan oleh organisasi-organisasi masyarakat 

sipil lainnya, antara lain LBH, PSHKI (Pusat Studi Kebijakan Hukum 

Indonesia), LEIP dan ICW. Sejak perjuangan menggulirkan gagasan pentingnya 

UU tentang kebebasan memperoleh informasi tahun 2000, ICEL juga 

mengembangkan gagasan yang disebut dengan access initiatives (tiga akses 

dalam pengelolaan lingkungan hidup) yang merupakan jaringan yang 

difasilitasi oleh World Resources Institute (WRI). Keterlibatan aktif ICEL dalam 

keterbukaan informasi dan tiga akses tersebut sampai dengan saat ini masih 

dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Di sisi lain, sebagai prakarsa 

untuk mengembangkan peradilan yang bersih dan independen, ICEL ikut serta 

terlibat dengan prakarsa-prakarsa yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan 

Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP) dan PSHKI. Bagi ICEL, gerakan 

hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan 

penguatan demokrasi dan pembenahan sistem peradilan. Dengan demikian, 

gerakan hukum lingkungan yang didorong oleh ICEL adalah kombinasi antara 

penguatan demokrasi, penguatan rule of law, dan sustainable development. 

 

3. Melihat Kembali  

Pencapaian Hukum Lingkungan Indonesia dalam Mewujudkan  

Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Demokrasi 

 

Demokrasi dan rule of law merupakan prasyarat terlaksananya sustainable 

development. Idealnya, hukum lingkungan harus dapat menjembatani 

demokrasi konstitusional dengan rule of law. Peran hukum dalam pemenuhan 

hak konstitusional terkait dengan lingkungan hidup perlu diprioritaskan, dan 

hukum lingkungan seharusnya tidak dimaknai secara reduksionis dengan porsi 

yang lebih besar dalam pengaturan yang ditujukan mendorong ketaatan 

perusahaan semata. Visi gerakan pembaruan hukum lingkungan ini adalah 

untuk mengharmonisasikan ketiganya: demokrasi, rule of law, dan sustainable 

development – melalui check and balances oleh masyarakat sipil dan penegakan 

hukum. Partnership (kemitraan) antara semua pihak yang terkait, baik 

pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta, dan usaha-usaha kolaboratif 

menjadi suatu keharusan untuk mencapai harmonisasi ini. 

Dari penjabaran mengenai inisiatif internasional, pengembangan hukum 

dan kebijakan nasional, serta landmark cases di atas, terlihat suatu benang merah 
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bahwa dalam pembentukan hukum lingkungan Indonesia, telah terdapat 

berbagai pemikiran maupun legislasi yang bertujuan mengakomodir peran 

masyarakat sipil terutama dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat bagi manusia (shallow ecology).86 Sementara itu, 

dalam hal pemenuhan hak bagi lingkungan hidup itu sendiri (right of 

environment dalam konteks deep ecology), sekalipun telah ada pengakuan 

tertentu dalam legislasi (mis: Pasal 92 UUPPLH tentang legal standing NGO),87 

belum dapat dikatakan bahwa pengakuan hak lingkungan hidup sebagai 

subjek hukum telah menjadi suatu gagasan hukum yang benar-benar mapan di 

Indonesia. Sekalipun dalam UUPPLH telah diakui NGO Standing, namun hal 

tersebut masih belum serta merta dapat dikatakan sebagai manifestasi dari 

pengakuan nature rights atau pengejahwantahan konsep hukum Christopher 

Stone „legal rights of the natural objects‟. 

Dalam konteks hak, hak atas lingkungan hidup yang sehat ini 

berhubungan erat pula dengan hak-hak lainnya, baik hak-hak subjektif yang 

bersifat substantif, misalnya hak atas kesehatan, hak atas air, hingga hak-hak 

masyarakat adat, maupun hak-hak prosedural yang kemudian dikenal sebagai 

hak tiga akses.88 Akan tetapi, jika hak-hak prosedural dalam UUPPLH masih 

berlandaskan pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang 

diberikan pada manusia,89 sebagaimana terlihat dalam uraian pada bagian 

sebelumnya, perwujudan tata kelola lingkungan yang baik dalam demokrasi di 

Indonesia, paling tidak secara normatif, telah melangkah lebih jauh daripada 

semata-mata pemenuhan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi 

manusia. Selain tercermin dalam pengakuan environmental standing, hal ini 

                                                           

86 Sebagaimana dijabarkan di atas terutama dalam Bagian „Inisiatif Masyarakat Sipil‟, 
tampak bahwa intervensi yang dilakukan masyarakat sipil berhasil mempengaruhi berbagai 
macam regulasi dan kebijakan. Contoh hukum dan kebijakan lingkungan yang beriorientasi 
manusia adalah diadopsinya class action dalam hukum acara perdata Indonesia, bahkan 
hingga dibakukan dalam PERMA 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.  

87 Sekalipun secara sekilas NGO Standing tampaknya mencerminkan teori Stone di 
mana NGO Lingkungan Hidup diakui kedudukan hukumnya sebagai „environmental 
guardian‟ yang bahkan kini telah dinormakan dalam Pasal 92 UU 32/2009, akan tetapi dalam 
implementasi maupun secara telaah akademis masih diperlukan penegasan bahwa secara 
historis maupun secara praktis hak lingkungan hidup diakomodir dalam Pasal 92 ini. 

88 Ibid. 

89 Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 65 UUPPLH, hak tiga akses ini muncul sebagai 
serangkaian ayat dengan Pasal 65 ayat (1) yang mempertegas bahwa “Setiap orang berhak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” 
Selanjutnya, ayat (2) s.d. (4) mempertegas mengenai hak atas informasi, partisipasi dan 
keadilan, sehingga ketiga hal ini dapat dibaca sebagai suatu kesatuan. Lih: UU 32 Tahun 2009, 
Pasal 65.  
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tercermin dari prinsip-prinsip hukum lingkungan yang melembaga baik 

melalui putusan-putusan hakim maupun penunjukan-penunjukan dalam 

instrumen hukum internasional maupun nasional, misalnya prinsip 

precautionary principle sebagaimana dijelaskan di atas.90  

Dari segi konstitusi, Indonesia sendiri dapat dikategorikan dalam 

kategori komitmen sedang91 dalam hal konstitusionalisasi norma hukum 

lingkungan, dengan melihat pada: (1) Pengakuan subjective right dalam 

pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (2) 

Pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan elemen penting 

dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) 

UUD 1945.92 Artinya, konstitusi Indonesia masih mengakui sebatas hak-hak 

subjektif yang antroposentris, belum secara eksplisit menyatakan hak 

lingkungan hidup sebagai subjek hukum. 

Jika melihat lebih jauh, yaitu regulasi dan kebijakan di tingkat sektoral, 

penormaan hukum lingkungan telah mengalami kemajuan yang signifikan dari 

segi kuantitas. Tidak hanya dengan UUPPLH yang mengusung berbagai 

konsepsi baru mulai dari hulu seperti RPPLH, Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis, hingga instrumen ekonomi lingkungan, green budget (Anggaran 

                                                           

90 Salah satu catatan penting dalam UU 32/2009 adalah dinormakannya prinsip-
prinsip hukum lingkungan, baik yang telah melembaga dalam hukum lingkungan 
internasional maupun yang dirumuskan dalam konteks Indonesia, dalam Pasal 2 mengenai 
asas-asas hukum lingkungan, antara lain: (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.  

91 Komitmen tertinggi merupakan pengakuan yang lengkap atas hak hukum untuk 
alam (the right for the nature), hak-hak subjektif, kewajiban negara serta arah pembangunan. 
Sedangkan komitmen tinggi, hampir sama dengan kategori pertama minus the right for the 
nature. Pendekatan kategori kedua masih antroposentris. Komitmen memadai mengakui hak-
hak subjektif dan kewajiban negara dalam pasal-pasal khusus dan tersendii (tidak dicampur 
aduk dengan hak-hak lain). Komitmen sedang memberikan pengakuan hak subjektif tanpa 
mengakui kewajiban negara, namun memberikan arah pada pola pembangunan nasional. 
Hak subjektif dan arah pembangunan tidak diatur secara spesifik, tetapi digabung dengan 
hak-hak lainnya. Sedangkan pada kategori komitmen rendah, konstitusi sama sekali tidak 
mengakui norma hukum lingkungan (hak subjektif maupun kewajiban negara), maupun 
pengakuan pola dan arah pembangunan berkelanjutan. Lih: Mas Achmad Santosa, “Greener 
Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan”, dalam Iwan J. Azis, 
et.al. (Ed.), Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim, (Jakarta: Gramedia, 
2010), hlm. 125 – 150. 

92 Mas Achmad Santosa, dalam pengantar Jimly Asshidiqqie, Green constitution: 
Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2009) 
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Berbasis Lingkungan Hidup – „ABLH‟), peraturan perundang-undangan 

berbasis lingkungan hidup (green legislation)93 melainkan juga dalam berbagai 

Undang-undang lain, misalnya UU Keterbukaan Informasi Publik yang 

menjamin akses informasi lingkungan di semua sektor, yang mengintegrasikan 

AMDAL dan izin lingkungan sebagai bagian integral dari perizinan usaha, 

hingga yang sangat spesifik seperti ketentuan mengenai reklamasi tambang 

pada UU Pertambangan94 maupun ketentuan dana reboisasi hutan.95 Jika 

dipetakan per sektor, maka akan tampak bahwa telah begitu banyak pasal-

pasal dalam ketentuan sektoral yang merupakan perwujudan dari hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses publik terhadap informasi, 

partisipasi dan keadilan; maupun yang lebih bersifat substantif. Sekalipun tidak 

terlepas dari kekurangan yang perlu terus dikaji secara kritis maupun 

diharmonisasikan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan 

yang lainnya.  

Menilik kembali pada sejarah perundang-undangan Indonesia, telah 

begitu banyak produk perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang 

dibuat dengan tujuan menyempurnakan pengaturan sebelumnya. Akan tetapi 

perlu diperhatikan bahwa perumusan perundang-undangan tidak selalu 

dibarengi dengan implementasi yang baik. Pada tahun 2001, Emil Salim 

merefleksikan pemikirannya bahwa betapapun baik perumusan dan sistemnya, 

hukum lingkungan tidak bisa diterapkan jika tidak terdapat 

penjungkirbalikkan perimbangan kekuasan antara penguasa, pengusaha, dan 

masyarakat madani.96 

Dalam konteks UU mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri, 

Michael Faure mencatat bahwa,  

                                                           

93 UUPPLH mengatur berbagai hal-hal baru, di antaranya: (1) adanya ketentuan 
mengenai perubahan iklim; (2) adanya KLHS dan RPPLH; (3) penguatan Amdal dan Izin 
Lingkungan; (4) penguatan dan penyempurnaan ketentuan hukum perdata, pidana dan 
administrasi; (5) diakomodirnya prinsip-prinsip hukum lingkungan; (6) ekoregion; (7) 
penguatan kelembagaan KLH dan PPNS. Lih: UU 32 Tahun 2009, Bagian Penjelasan. 

94 UU No. 4 Tahun 2009 dalam Pasal 96 c, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban 
perusahaan pertambangan adalah melakukan reklamasi lahan dan hutan pasca 
pertambangan. Hal ini kemudian didetilkan dalam PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi 
dan Pasca Tambang. 

95 Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 35 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
bagi Pemegang IUPHHK, yang diturunkan dalam PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi. 

96 Pengantar dari Emil Salim, hlm. vii. Dikutip kembali dalam Epilog: Arah 
Pembaruan Menuju Pemberdayaan Hukum Lingkungan, Lih: Mas Achmad Santosa, Op.Cit., 
(Jakarta: Penerbit ICEL, 2001), hlm. 316 
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“Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia, baik UU 4/1982 

maupun 1997, memiliki karakteristik dimana banyak provisi 

mendelegasikan kepada peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang 

harus dapat menyediakan pengaturan yang lebih detail. Untuk 

sebagian besar, pihak yang berwenang tampaknya gagal untuk 

membuat peraturan-peraturan pelaksanaan ini sebagai hasil dari 

debat yang muncul mengenai revisi total dari UU 23/1997, bahkan 

sebelum UU ini telah terimplementasikans ecara efektif.”97 

Hal yang sama terlihat pula dari UU 32/2009, yang mengakomodir 

berbagai perubahan yang sangat maju dalam rezim hukum lingkungan, akan 

tetapi terseok-seok memenuhi tuntutan ketentuan peralihannya yang 

mensyaratkan kesiapan peraturan pelaksanaan dalam waktu satu tahun 

semenjak pengesahan.98 Di penghujung tahun 2013, dari 21 mandat Peraturan 

Pemerintah dalam UU 32/2009, tercatat baru 1 (satu) PP yang telah 

menyelesaikan dua mandat sekaligus.99 

Menarik untuk melihat kembali pemikiran Satjipto Rahardjo lima dekade 

lalu bahwa permasalahan dalam perkembangan hukum Indonesia dikarenakan 

belum mampunya bangsa ini mengajukan secara lengkap suatu gambar tentang 

hukum Indonesia di tengah-tengah perubahan sosial dan proses pembangunan 

yang terjadi.100 Beberapa penyebabnya adalah: (1) ketidaktepatan konsep dan 

doktrin yang digunakan; (2) penganutan terhadap model-model 

penyelenggaraan hukum dari Barat tanpa mengkritisinya dan menerimanya 

seolah-olah sebagai suatu model yang absolut-normatif, serta 

mempergunakannya sebagai ukuran absolut untuk menilai kehidupan hukum 

kita.101 Di samping ketiadaan peta jalan pengembangan peraturan perundang-

undangan untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan kebijakan legislative 

                                                           

97 Michael Faure et.al., Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian 
Experience, (Cheltenham: Edward Elgar, 2006), hlm. 2 

98 Lih: Pasal 126 UU 32/2009 

99 Setidaknya terdapat 21 mandat materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
yang diamanatkan UU ini, akan tetapi hingga tulisan ini dibuat (akhir 2013), baru ada 2 (dua) 
mandat yang disahkan yaitu PP Izin Lingkungan. Lih: Indonesian Center for Environmental 
Law, Catatan Akhir Hukum Lingkungan 2013: Menegak Komitmen, Menunggak Implementasi, 
(Desember 2013), hlm. 2. 

100 Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum Nasional di Tengah-tengah Perubahan Sosial, 
Makalah disajikan dalam Pra Seminar Identitas HukumNasional yang diselenggarakan 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987, hlm. 14. 

101 Ibid. 
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impact assessment,102 kajian komprehensif mengenai konsekuensi hukum yang 

muncul dari gagasan-gagasan baru yang diakomodir dalam perundang-

undangan yang mengikat, kerap kali tidak dilakukan dalam proses pembuatan 

peraturan baru. 

Pada 2001, tinjauan menyeluruh terhadap keterkaitan antara tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA 

merupakan suatu mandat yang diperintahkan oleh TAP MPR No. IX Tahun 

2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Sampai saat ini, belum 

ada indikasi Kementerian dan Lembaga memprakarsai pelaksanaan dari 

mandat TAP MPR ini. Saat ini, dengan keberadaan UKP4 dan Badan REDD+, 

peta jalan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang SDA yang 

berbasis lahan telah menggunakan TAP MPR IX/2001 sebagai acuannya. 

Kementerian Hukum dan HAM saat ini menjadi koordinator dari pembahasan 

peta jalan tersebut yang akan mengundang K/L terkait untuk merumuskan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat komprehensif. 

Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, teridentifkasi empat 

permasalahan yang perlu untuk dibenahi: 1) Peraturan perundang-undangan 

memberikan diskresi terlalu besar kepada Pemerintah untuk melakukan 

konversi dan konsesi tanpa adanya perimbangan kekuasaan (checks and 

balances); 2) Peraturan perundang-undangan (di berbagai sektor memiliki 

banyak kekurangan, celah, tumpang tindih mengakibatkan praktek-praktek 

pengelolaan SDA-LH yang tidak berkelanjutan; 3) Peraturan perundang-

undangan tidak mendukung penerapan pengambilan keputusan yang 

mengutamakan penerapan tata kelola yang baik (misal dalam izin, program, 

dan pembuatan kebijakan); dan 4) Peraturan perundang-undangan tidak 

mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada hutan, 

termasuk masyarakat adat.103 

Sementara itu, potret penegakan hukum sendiri masih diwarnai: 1) 

Praktik korupsi; 2) Kurangnya kapasitas, dukungan ahli dan kemampuan 

penegak hukum menggunakan pendekatan multi-door; 3) Belum optimalnya 

                                                           

102 Sekalipun pada dasarnya merupakan cost-benefit analysis untuk menekan biaya 
inflasi dan biaya kontrol ketaatan, namun regulatory impact analysis (RIA) menganalisis 
berbagai konsekuensi yang muncul dari pasal-pasal sebuah regulasi yang akan terbit dan 
berlaku umum dalam proses pembuatannya, termasuk juga di beberapa Negara, misal 
Vietnam, mencakup penyesuaian dengan instrumen hukum lainnya. Lih: OECD, Regulatory 
Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance, 2002, hlm. 45. 

103 Mas Achmad Santosa, REDD+ Indonesia: Menuju Reformasi Tata Kelola Hutan dan 
Lahan Gambut, 19 Desember 2013 
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pengawasan penaatan sebagai tulang punggung penegakan hukum 

administrasi; 4) Pertautan kepentinga politik dan bisnis yang berpotensi 

menghambat penegakan hukum yang efektif; 5) Walaupun peraturan 

perundang-undangan dapat menjerat pelaku fungsional, ketentuan 

pertanggungjawaban pidana korporasi jarang diterapkan.104 

Untuk mengisi kekosongan mengenai keberadaan focal point dalam 

pemerintahan yang membenahi kebijakan hukum maupun pelaksanaannya 

(harmonisasi hukum), Satuan Tugas Kepresidenan mengenai Persiapan 

Kelembagaan REDD+ Jilid I dan Jilid II yang dipayungi oleh UKP4, melakukan 

akselerasi langkah-langkah pembenahan kebijakan hukum maupun penegakan 

hukum. Keberadaan Badan Pengelola REDD+ berdasarkan Perpres No. 62 

Tahun 2013 dan keberadaan Lembaga Pencegahan dan Pengendalian 

Kerusakan Hutan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 bersama-sama dengan 

KLH dan Kementerian Kehutanan dengan pengawasan dan dukungan dari 

masyarakat sipil dapat lebih mendorong gerakan hukum lingkungan di bidang 

sumber daya alam yang lebih memiliki keberpihakan terhadap dimensi 

ekosentrisme dan masyarakat marjinal. 

Selain dapat melihat kembali terhadap peluang-peluang yang telah 

diuraikan di atas, peluang penegakan hukum lingkungan kedepannya 

didukung dengan hal-hal berikut: 1) Pendirian Satgas Khusus/BP REDD+ 

untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penegakan hukum secara terpadu 

kasus terkait SDA-LH bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian 

Keuangan (Penyidik Pajak, Bea Cukai), Kementerian Kehutanan, KLH dan 

PPATK; 2) Hakim lingkungan untuk mengadili kasus terkait kejahatan SDA-

LH; 3) Nota kesepahaman dan pedoman penanganan perkara tindak pidana 

SDA-LH di atas hutan dan lahan gambut dengan pendekatan multi-door antara 

Kemenhut, KLH, Kejaksaan, Kapolri, Kemenkeu dan PPATK; 4) Mulai ada 

pembulatan pemahaman tentang penerapan pertanggungjawaban pidana 

korporasi dan pengundangan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan; dan 5) Penegakan hukum yang terintegrasi 

dan terkoordinasikan dengan baik dalam penanganan 21 kasus hutan, tambang 

dan kebun (menggunakan pertanggungjawaban korporasi dan multi-door) 

Melalui penguatan integritas dan kapasitas lembaga-lembaga 

Pemerintahan di atas dan masyarakat sipil, termasuk Perguruan Tinggi, 

gerakan hukum lingkungan dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap 

                                                           

104 Ibid. 
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pembenahan kebijakan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan keadilan rakyat.  
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D E M O K R A S I   D A N   L I N G K U N G A N  

Feby Ivalerina1 

 

I.  

Pendahuluan 

 

Diskusi mengenai kaitan antara kondisi lingkungan dengan pola 

penyelenggaraan pemerintahan (governance) mulai menghangat pada tahun 

1990an.2 Bentuk negara modern yaitu negara kesejahteraan yang diadopsi oleh 

kebanyakan negara di dunia, menuntut keterlibatan aktif negara dalam segala 

aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk pengelolaan lingkungan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka kondisi lingkungan bergantung kepada 

penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar pada keterkaitannya tersebut, 

kebijakan dan hukum lingkungan di dunia saat ini mengarahkan model 

pemerintahan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik. Konferensi 

PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), tahun 1992 dan 

Konvensi Arrhus, tahun 1998 memiliki landasan pemikiran yang sama, bahwa 

pola pemerintahan yang baik bagi pengelolaan lingkungan adalah 

pemerintahan yang memastikan adanya partisipasi masyarakat. Dengan 

demikian keduanya mensyaratkan pemerintahan yang demokratis. 

Demokrasi dalam pengelolaan lingkungan kemudian dianggap 

memberikan pengaruh positif bagi kualitas lingkungan. Kesimpulan tersebut 

didukung oleh hasil yang dikeluarkan oleh beberapa penelitian. 3  Meskipun 

begitu, di sisi lain beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi tidak serta 

merta membawa dampak positif bagi lingkungan.4 Salah satu alasannya adalah 

ada kenyataan yang sulit disangkal bahwa peningkatan polusi yang tinggi pada 

dekade terakhir ini berasal dari negara-negara yang dianggap sangat 

demokratis yaitu negara-negara kaya yang menggunakan teknologi tinggi yang 

                                                        
1 Penulis adalah Dosen Hukum Lingkungan Universitas Parahyangan, Bandung 
2 Lihat, Lyle Scruggs, Democracy and Environmental Protection: An Empirical Analysis, 

University of Connecticut, http://sp.uconn.edu/~scruggs/mpsa09e.pdf 
3  Lihat, Quan Li and Rafael Reuveny, Democracy and Environmental Degradation, 

International Studies Quarterly, Vol 50, 2006  
4Ibid, hlm 938 
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menghasilkan polusi. 5  Dengan demikian maka timbul pertanyaan kembali 

apakah pelaksanaan demokrasi sesungguhnya memiliki korelasi dengan 

kualitas lingkungan? Pertanyaan ini tentunya tidak mudah dijawab, terutama 

mengingat bahwa hingga saat ini demokrasi dipahami dalam berbagai macam 

bentuk hingga prosedur yang berbeda. Dengan demikian, pelaksanaan 

demokrasi dapat berbeda pada tempat yang berbeda. 

Tulisan ini akan membahas sejauh mana keterkaitan antara demokrasi 

dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa bentuk demokrasi akan dijelaskan 

agar dapat dimengerti bahwa kemungkinan setiap bentuk tersebut akan 

memiliki pengaruh yang berbeda bagi kualitas lingkungan. Dengan demikian 

diharapkan dapat menjadi masukan awal bagi kajian untuk menemukan 

bentuk demokrasi yang benar-benar dapat melindungi dan mengatasi 

persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia. 

Untuk itu tulisan ini akan dibagi menjadi lima Bab, yaitu pertama Bab 

Pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan dan 

materi yang akan dibahas dalam tulisan ini; kedua adalah penjelasan mengenai 

demokrasi itu sendiri; ketiga adalah bagaimana pengelolaan lingkungan dapat 

terkait dengan demokrasi; keempat yaitu berbagai alat pendukung yang dapat 

digunakan untuk mewujudkan demokrasi lingkungan; kelima adalah Bab 

Penutup yang akan menyimpulkan seluruh materi yang telah dibahas. 

 

II.  

Pengertian Demokrasi 

 

Presiden US, Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg pada 

tahun 1863 mengatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini.6 Kalimat itu 

sangat familiar dan dikenal sebagai pengertian dari pemerintahan demokrasi. 

Sedangkan, Dahl menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik dimana 

kesempatan untuk berpartisipasi diberikan kepada semua penduduk dewasa 

(Dahl 1991).7 Masih menurut Dahl, demokrasi memiliki tujuh ciri hakiki: (1) 

pejabat yang dipilih; (2) pemilihan yang bebas dan fair; (3) hak pilih yang 

mencakup semua; (4) hak untuk menjadi calon suatu jabatan; (5) kebebasan 

                                                        
5 Lyle Scruggs, Op. Cit, hlm 12  
6  Melvin I. Urofsky, Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, Office of 

International Information Programs U.S Department of State, 2001, hlm 2 
7  Lihat ,Akash Goreeba, Environmental Democracy? Does Anyone Really Care?, E-

International Relations, 2012 
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pengungkapan diri secara lisan dan tertulis; (6) informasi alternatif; (7) 

kebebasan membentuk asosiasi. 8  Sementara, Franz Magnis Suseno-JS 

menyampaikan lima gugus ciri hakiki negara demokratis yaitu: (1) negara 

hukum; (2) pemerintah yang dibawah kontrol masyarakat; (3) pemilihan umum 

yang bebas; (4) prinsip mayoritas; (5) adanya jaminan terhadap hak-hak 

demokratis. 

Berbagai pengertian demokrasi yang dikemukakan para ahli tidak 

mencapai suatu pengertian tunggal yang disepakati oleh setiap pihak. Sejak 

sistem demokrasi ditemukan di negara kota Yunani Kuno pada abad ke 5 S.M., 

ide dari demokrasi kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda di 

berbagai tempat.9 UNESCO bahkan menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi 

dianggap ambiguous atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-

kurangnya ada ambiguity atau ketaktentuan mengenai: “Lembaga-lembaga atau 

cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan 

kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi 

(either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or 

historical circumstances by which word, idea and practices are conditioned)”10 Hal 

tersebut juga ditunjukkan dengan berbagai macam istilah demokrasi, yaitu 

diantaranya adalah Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy), 

Demokrasi Langsung (Direct Democracy), Demokrasi Partisipatif (Participatory 

Democracy) dan Demokrasi Deliberatif (Deliberative Democracy). 

Saat ini, demokrasi perwakilan paling banyak digunakan di berbagai 

negara. Demokrasi perwakilan menggantikan sistem demokrasi langsung yang 

sulit dilakukan pada masa ini mengingat besarnya jumlah penduduk. Metode 

pemilihan umum, secara praktek dianggap dapat diberlakukan untuk berbagai 

jumlah penduduk.11 Besarnya jumlah penduduk memang menjadi alasan kuat 

untuk diberlakukannya demokrasi perwakilan, seperti pendapat W Robert 

Parks bahwa “only in the smallest of political societies can a direct democracy 

function.” 12  Namun, masalah serius yang saat ini terjadi adalah demokrasi 

                                                        
8 Franz Magnis-Suseno SJ, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia 

Pustaka, 1995, hlm 56 
9  Lihat, Bernadeta Killian, Participatory Democracy in Tanzania, 

http://www.redet.udsm.ac.tz/documents_storage/2008-3-28-9-31-
25_participatory%20democracy%202007.pdf 

10 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, 
hlm 105 

11  Lihat, Guillermo O‟Donnell, Democracy, Law, And Comparataive Politics, Working 
paper #274, Kellog Institute, 2000   

12 W. Robert Parks, Goals of Democracy, 
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/17208/1/ar530112.pdf , hlm 114 
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perwakilan yang mayoritas berlaku pada sistem politik di dunia mengalami 

kelemahan dari segi legitimasi, misalnya dikarenakan adanya kesenjangan 

antara yang mewakili dan yang diwakili, disamping itu juga adanya kelemahan 

pada akses informasi, tranparansi dan akuntabilitas.13 Demokrasi perwakilan 

juga memiliki kelemahan dalam hal mendorong partisipasi masyarakat yang 

optimal. Masyarakat hanya diberikan peran yang pasif karena hanya memilih 

apa yang telah tersedia.14 Bahkan Jean-Jacques Rousseau sesungguhnya tidak 

mempercayai pemerintahan perwakilan, dikarenakan kehendak manusia tidak 

bisa diwakilkan oleh orang lain.15 

Keterbatasan pelibatan masyarakat dalam pemerintahan perwakilan, 

mendorong kemunculan kembali demokrasi langsung. Gerakan progresif di 

awal abad ke 20 melahirkan berbagai alat pelaksanaan demokrasi langsung 

seperti the initiative, the referendum, dan the recall. 16  Masyarakat dapat 

mengadakan referendum untuk menentukan apakah peraturan tertentu dapat 

berlaku atau dihapuskan. Demikian pula halnya dengan the recall dan the 

initiative dimana masyarakat memiliki hak veto, bukan hanya sekedar pemilih 

pasif. Demokrasi langsung menjembatani antara legislator dan konstituennya 

serta lebih menjamin pemerintahan yang akuntabel.17 Secara umum demokrasi 

langsung lebih dekat dengan konsep sesungguhnya dari penyelenggaraan 

negara oleh rakyat.  

Namun demokrasi langsung juga memiliki sejumlah resiko selain dari 

segi jumlah penduduk, misalnya keputusan pemilih bisa saja berasal dari 

pertimbangan yang berdasarkan pada informasi yang salah yang diterima oleh 

pemilih.18 Di samping itu, sampai saat ini masih dipertanyakan apakah pemilih 

memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat pilihan yang bijak 

terutama untuk isu-isu kebijakan penting. 19  Dengan berbagai kelemahan 

tersebut, maka beberapa ahli berpendapat bahwa tidak semua isu dapat 

diselesaikan dengan menggunakan demokrasi langsung.20 

                                                        
13  Giulia Parola, Towards Environmental Democracy, 

http://skemman.is/stream/get/1946/4606/13289/1/Giulia_Parola.pdf, hlm 8  
14 Bernadeta Killian, Op.Cit, hlm 2 
15 Giulia Parola, Op. Cit. hlm 8 
16 W. Robert Parks, Op. Cit, hlm 115 
17  Lihat, Brian E. Butler, Democracy and Law: Situating Law within John Dewey‟s 

Democratic Vision, Etica & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010 
18Ibid 
19 Lihat, Russell J. Dalton, Wilhelm Bürklin, and Andrew Drummond, Public Opinion 

And Direct Democracy, Journal of Democracy, Volume 12, NO. 4, 2001 
20 Brian E. Butler, Loc.Cit. 

http://skemman.is/stream/get/1946/4606/13289/1/Giulia_Parola.pdf
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Pembahasan mengenai demokrasi langsung akan terkait dengan bentuk 

demokrasi yang lain yaitu demokrasi partisipasi dan demokrasi deliberatif. 

Teori demokrasi partisipasi dibangun berdasarkan pendapat bahwa setiap 

individu dan pemerintahannya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.21  

Demokrasi partisipasi membuka peluang masyarakat untuk menentukan takdir 

mereka dan untuk mengoreksi demokrasi perwakilan bilamana ternyata tidak 

mewakili. 22  Dalam demokrasi partisipasi dibuka seluas-luasnya peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan demokrasi deliberatif 

menurut Jurgen Habermas yang diakui sebagai pelopor teori ini adalah proses 

diskursif yang melibatkan publik, dimana semakin diskursif sebuah proses 

pencapaian legitimasi publik, maka semakin legitimate pula hasilnya.23 Jurgen 

Habermas menambahkan beberapa syarat bahwa mereka yang terlibat harus 

bisa berpartisipasi secara bebas dan berkedudukan sama dalam bentuk 

diskursif kehendak.24 Baik demokrasi partisipasi maupun demokrasi deliberatif 

membuka ruang partisipasi langsung dari masyarakat, namun keduanya 

memiliki perbedaan dalam hal fokus utamanya. Demokrasi partisipasi 

menitikberatkan pada membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk 

memenuhi hak-hak politik individu, sedangkan titik berat demokrasi deliberatif 

adalah ketersediaan ruang opini publik.  Teori demokrasi partisipasi tidak 

menjelaskan lebih rinci bagaimana partisipasi masyarakat semestinya 

diselenggarakan, sedangkan demokrasi deliberatif mensyaratkan bahwa ruang 

opini publik merupakan diskusi terbuka dimana setiap pihak yang terlibat 

harus mendapatkan perlakuan, penghormatan dan kesempatan yang sama.25  

Pengetahuan mengenai berbagai bentuk demokrasi di atas sangat 

penting dalam hal pengkajian keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan 

demokrasi. Satu keputusan yang diklaim telah melalui prosedur yang 

demokratis, belum dapat dipastikan telah menggunakan bentuk dan prosedur 

demokrasi yang tepat sehingga hasilnyapun tidak efektif. Sangat 

dimungkinkan bahwa penggunaan bentuk demokrasi yang berbeda, 

menghasilkan kualitas lingkungan yang berbeda pula. Bab di bawah ini akan 

menunjukan keterkaitan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan 

                                                        
21 R.A. Dahl, I. Shapiro, J.A. Cheibub, eds, The Democracy Sourcebook,  MIT Press, 

England, 2003, hlm 41 
22 Bernadeta Killian, Loc. Cit. 
23  Happy Budi Febtiasih, ed, Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi, 

Averroes Press, 2012, hlm 6 
24 Frank Cunningham, Theories of Democracy, Routledge, London, 2002, hlm 163 
25  Lihat, M. Saward, Reconstructing democracy: Current thinking and new directions, 

Government and Opposition, Vol. 36, 2001 
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demokrasi dan kemudian lebih jauh membahas bagaimana berbagai bentuk 

demokrasi diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. 

 

III. 

Pengelolaan Lingkungan dan Demokrasi 

 

Pengertian lingkungan yang ditemukan di berbagai literatur berbeda-

beda. Namun suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan umumnya 

mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan 

pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik 

selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, binatang dan seterusnya.26 

Sedangkan contoh pengertian lingkungan hidup dalam regulasi adalah seperti 

yang tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-undang No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 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. 

Pengertian lain tercantum dalam UK Environmental Protection Act, 1990: all, or 

any, of the following media, namely, the air, water and land; and the medium of air 

includes the air within buildings and the air within othe natural or man-made 

structures above or bellow ground.27 

Sejak awal peradaban, manusia telah mengerti bahwa perlindungan 

terhadap komoditas alam yang mendasar (tanah, air, tumbuhan dan hewan) 

adalah penting untuk pertahanan jangka panjang.28 Oleh karena itu, semua 

peradaban memiliki pengaturan mengenai larangan praktek-praktek pertanian 

yang berlebihan dan tidak berkelanjutan.29 Begitu pentingnya lingkungan dan 

sumber daya alam, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk kepentingan 

manusia. Seiring dengan kemunculan negara dan dilanjutkan dengan 

perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, maka negara memegang peran 

utama dalam pengelolaan lingkungan. Hal tersebut terutama dikarenakan 

berkembangnya negara kesejahteraan (welfare state), sehingga negara tidak lagi 

berperan pasif seperti halnya negara penjaga malam (nachtwakersaat). Ciri 

utama negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk 

                                                        
26 Stuart Bell and Donald McGillivray, Environmental Law, Oxford University Press, 

2006, hlm 7 
27Ibid 
28 Lihat, David Wilkinson, Environement and Law, Routledge, 2002 
29Ibid 
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mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.30 Dengan demikian, negara 

turut terlibat di dalam seluruh persoalan-persoalan warga negaranya, termasuk 

persoalan lingkungan.  

Mengenai kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan, Koesnadi 

Hardjasoemantri mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan 

terutama oleh pemerintah, oleh karena itu hukum lingkungan sebagian besar 

terdiri atas hukum pemerintahan (bestuurecht). 31  Koesnadi Hardjasoemantri 

juga menempatkan langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber alam dan 

lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan. 32  Dengan 

demikian maka bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan akan 

mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan. 

Sementara itu bentuk pemerintahan yang kebanyakan digunakan oleh 

negara-negara saat ini adalah demokrasi. Bentuk pemerintahan ini tentu akan 

mempengaruhi bagaimana negara mengelola lingkungan. Para pencinta 

lingkungan sering berasumsi bahwa demokrasi (contohnya partisipasi publik 

dalam pembuatan dan penegakan hukum dan kebijakan) adalah tanpa 

diragukan, baik bagi kualitas lingkungan. 33  Semakin dalam dan baik 

penyelenggaraan demokrasi maka semakin baik kebijakan dan hukum 

lingkungannya.34 Sistem demokrasi dianggap sebagai alat yang paling tepat 

untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga mencapai tujuan 

peningkatan dan perlindungan kualitas lingkungan serta terjaminnya hak-hak 

lingkungan. Beberapa alasan yang digunakan mengapa demokrasi dapat 

meningkatkan kualitas lingkungan adalah, pertama demokrasi membuka 

peluang diketahuinya setiap kebutuhan masyarakat sehingga dapat 

ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan; kedua terbukanya aliran informasi baik 

dari masyarakat maupun dari pemerintah sehingga menjadi bahan 

pembelajaran bagi keduanya; ketiga menjaminsebuah kebijakan, yang 

umumnya dibuat berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat (cost and benefit), 

telah memasukan kebutuhan masyarakat dalam perhitungan biaya dan 

manfaat tersebut. 35  Dibandingkan dengan sistem aristokrasi 36  misalnya, 

                                                        
30 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, 2010, hlm 15 
31Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cet. 8, Edisi Ke-5, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 1991, hlm 15 
32Ibid, hlm 31 
33Lihat, David Wilkinson, Loc.Cit,Quan Li, Loc. Cit, Manus Midlarsky,Democracy and the 

Environment: an Empirical Assessment, Journal of Peace Research 35, 1998, Barret, Scott and 
Kathryn Graddy, Freedom, Growth and the Environment. Environment and Development 
Economics, 2000 

34Ibid 
35 Lihat, Lyle Scruggs, Op. Cit. hlm 3   
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meskipun pemerintahannya dikendalikan oleh beberapa orang yang memiliki 

pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan masyarakatnya, namun 

pemerintahan aristokrasi memungkinkan untuk menutup aliran informasi dan 

pembuatan keputusan lebih tertutup dibandingkan dengan demokrasi.37 

Sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa demokrasi akan mencapai hasil 

yang diinginkan, seperti tercapainya pembangunan berkelanjutan, menurunnya 

tingkat degradasi lingkungan, keberadaan partisipasi masyarakat yang hakiki, 

atau tercapainya keadilan lingkungan.38 Hal tersebut salah satunya dikarenakan 

adanya kelemahan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri, terutama apabila 

dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa kelemahan penerapan 

demokrasi dalam kaitan dengan lingkungan adalah: pertama, meskipun 

permasalahan lingkungan bersifat global, namun fungsi demokrasi hanya 

bersifat nasional sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah 

lingkungan global; kedua, sistem demokrasi masih membuka kemungkinan 

kelompok pengusaha yang telah berkontribusi untuk memenangkan wakilnya 

di parlemen, mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan 

kebutuhannya sebagai bagian dari balas jasa, sehingga mengingkari konsep 

demokrasi itu sendiri39 (alasan yang kedua perlu dikualifikasi, krn alasan ini 

sebetulnya bukan membicarakan mengenai demokrasi melainkan penerapan yg 

tidak sesuai dgn semangat demokrasi). Dibandingkan dengan sistem aristokrasi 

misalnya, para pembuat keputusan tidak mewakili pihak manapun sehingga 

mereka tidak harus merasa „berhutang‟ kepada kelompok masyarakat tertentu 

yang memilihnya. 

Penilaian efektif atau tidaknya sistem demokrasi pengelolaan lingkungan 

harus ditinjau lebih jauh, terutama seperti yang telah dijelaskan pada Bab 

sebelumnya,  berbagai macam bentuk demokrasi telah berkembang sejak awal 

konsep demokrasi dikenal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa tiap-tiap 

bentuk demokrasi tersebut tidak selalu cocok untuk diterapkan dalam setiap 

kondisi, waktu dan tempat yang berbeda.   

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, beberapa pihak 

berpendapat bahwa demokrasi partisipatif adalah bentuk demokrasi yang 

memungkinkan pengelolaan lingkungan lebih baik. Demokrasi partisipatif 

                                                                                                                                        
36 Aristokrasi adalah bentuk negara dimana pemerintahannya dipegang oleh para 

cerdik pandai yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan, 
Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta, 2008, hlm 18  

37 Lihat, Quan Li and Rafael Reuveny, Op. Cit. hlm 937  
38 Lihat, Ross E. Mitchell, Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological 

Democracy, Public Understanding of Science, 15, 2006 
39 Lihat, Quan Li and Rafael Reuveny, Op. Cit. hlm 938  
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akan menghasilkan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat (tentunya termasuk kebutuhan yang terkait dengan isu 

lingkungan). Dalam demokrasi partisipatif, pembuatan keputusan diberikan 

oleh pemerintah kepada masyarakat, dari manajer kepada pekerja dan dari 

partai pusat ke cabang local. 40  Dengan demikian masyarakat lokal dapat 

diberdayakan untuk melindungi lingkungan mereka sendiri, dipersenjatai 

dengan pengetahuan yang lebih luas dan mewakili kepentingan yang lebih 

luas. 41  Sebaliknya, demokrasi perwakilan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan pemerintahan hanya 

pada saat pemilihan umum, namun setelah itu seluruh pembuatan keputusan 

pemerintahan diserahkan kepada wakil yang telah dipilih. 

Meskipun begitu demokrasi perwakilan telah tertanam sebagai bentuk 

demokrasi yang paling memungkinkan dilaksanakan pada saat ini dan telah 

lama berlaku di kebanyakan negara. Disamping itu, bentuk demokrasi lainnya 

tidak tanpa masalah, misalnya demokrasi langsung relatif tidak efisien dan 

jarang dapat diterapkan selain pada pengaturan skala kecil; sementara 

demokrasi deliberatif dikritik karena antara lain ketidakjelasan atas beberapa 

konsepnya, seperti „rasionalitas‟ dan „kesetaraan‟ dalam proses diskursif.42  

Dengan demikian pertanyaannya adalah, apa bentuk demokrasi paling 

tepat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan? Parks berpendapat bahwa 

sebuah prosedur jika tidak melayani tujuan dari demokrasi yang 

sesungguhnya, harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan negara, sebab 

proses demokrasi yang sebenar-benarnya adalah perubahan. 43  Parks juga 

menambahkan bahwa berbagai perangkat alternatif harus diadopsi demi 

mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri yaitu melayani masyarakat. 44  

Dikarenakan salah satu karakter demokrasi adalah dinamis, dimana dia 

menyesuaikan diri dengan kondisi negara, maka pelaksanaan demokrasi dapat 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat saat ini serta 

prediksi kedepan. Selain pilihan bentuk demokrasi yang tepat, efektifitas 

demokrasi juga ditentukan oleh berbagai alat penggerak yang mendukung. 

Beberapa diantaranya, akan dibahas pada Bab di bawah ini. 

 

IV. 

                                                        
40Lihat, Gideon Calder, Listening, Democracy and the Environment, In-Spire Journal of 

Law, Politics and Societies, Vol. 4, No. 2, 2009, hlm 35 
41Ibid 
42Ross E. Mitchell, Op. Cit. hlm 460  
43 Lihat, By W. Robert Parks, Op.Cit. hlm 121 
44Ibid 
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Alat-alat Penggerak Demokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan 

   

Dari penjelasan di atas, efektifitas pelaksanaan demokrasi dalam 

pengelolaan lingkungan bergantung pada pilihan bentuk demokrasi. 

Disamping itu demokrasi juga ditentukan oleh berbagai factor pendukung. 

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat dijadikan alat untuk 

menggerakan demokrasi, yaitu pertama adalah hukum, dimana salah satu 

fungsi hukum adalah menciptakan keteraturan yang kemudian menimbulkan 

adanya kepastian.45 Pelaksaanaan demokrasi memerlukan pengaturan hukum 

karena akan diperoleh kepastian mengenai pengaturan pelaksanaan demokrasi. 

Kedua, administrasi negara, dimana dalam tingkat pelaksanaan, demokrasi juga 

ditentukan oleh bagaimana pemerintah/eksekutif menyelenggarakan negara. 

Hal tersebut berarti terkait dengan administrasi Negara. 46  Ketiga, adalah 

pendidikan karena demokrasi bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, 

tetapi juga masyarakat, maka harus ada kesiapan dari masyarakat. 

Konsensus politik internasional menyimpulkan bahwa efektivitas 

pengambilan keputusan lingkungan hanya dapat diperoleh dengan 

pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut didukung oleh hukum 

internasional yang telah menguatkan pemikiran tersebut bahkan melahirkan 

prosedur demokrasi untuk pengelolaan lingkungan. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 

sebagai salah satu hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 

(UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, 

menyatakan bahwa: 

“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” 

                                                        
45 Lihat, Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum,  Alumni, 

Bandung, 2000 hlm 49. 
46 Administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, lihat Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, 
Jakarta 2013 
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Kemudian, Prinsip tersebut dipertegas kembali pada World Summit on 

Sustainable Development (KTT Pembangunan Berkelanjutan), tahun 2002 di 

Johannesburg. Berbagai ketentuan internasional lain juga mengakui pentingnya 

partisipasi publik, seperti UN Milennium Declaration (2000) dan Monterey 

Consensus (2002). Hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi diatur secara rinci 

oleh Konvensi Arrhus. Hak-hak masyarakat tersebut dikenal dengan nama „tiga 

pilar akses‟. Pada Konvensi Aarhus Sekertaris Jendral PBB pada masa itu, Kofi 

Annan menyatakan bahwa konvensi tersebut adalah “the most ambitious venture 

in the area of „environmental democracy‟, so far undertaken under the auspices of the 

United Nations.” 47  Konvensi Aarhus oleh beberapa pihak diakui sebagai 

tonggak sejarah dalam memperkuat demokrasi dalam pembuatan kebijakan 

dan hukum lingkungan. Meskipun konsep akses dalam Konvensi Aarhus 

bukan merupakan hal yang baru, namun dalam level internasional baru 

konvensi ini yang menyajikan ketentuan-ketentuan prosedural yang ekplisit.48 

Hal penting lainnya adalah Konvensi Aarhus juga mengaitkan antara hak-hak 

lingkungan dengan hak-hak asasi manusia, mengaitkan antara akuntabilitas 

pemerintah dengan perlindungan lingkungan, serta fokus pada interaksi antara 

publik dengan otoritas publik dalam konteks demokrasi. 49  Jadi, meskipun 

Konvensi tersebut adalah mengenai intrumen perlindungan lingkungan, 

namun Konvensi tersebut juga dapat dilihat sebagai instrumen untuk 

mendorong demokrasi.50 

Saat ini isi dari konvensi tersebut telah menjadi standar partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di negara-negara Eropa dan 

kemudian bahkan dikenal sebagai model demokrasi lingkungan di dunia. Hak 

–hak lingkungan yang diatur di dalam Konvensi Aarhus telah mendapatkan 

capaian pelaksanaan yang signifikan  di seluruh Eropa.51 Uni Eropa sendiri 

telah membuat kemajuan substansial dalam amandemen undang-undang 

lingkungan agar sesuai dengan Konvensi Aarhus.52 UNECE mencatat bahwa 

salah satu pengaruh Konvensi ini bagi negara-negara lain di luar Eropa adalah 

                                                        
47 Kariuki Muigua And Paul N. Musyimi, Enhancing Environmental Democracy in Kenya 

http://www.kmco.co.ke/attachments/article/81/072_Envtal_Dem_Kenya.pdf, hlm 11 
48 Lihat, Stephen Davies, In Name or Nature? Implementing International Environmental 

Procedural Rights in the Post-Aarhus Environment A Finnish Example, Environmental Law 
Review, 2007, hlm 191  

49 Lihat Stephen Davies Loc. Cit dan juga Aleksandar Maksimovic , Jelena Lucic Aarhus 
Convention in Serbia: Implementation in Practice Toward the EU Experience of the Slovak Republic, 
The Pontis Foundation and The Center for Democracy Foundation, 2011, hlm 3 

50Aleksandar Maksimovic , Jelena Lucic Ibid 
51Lihat, Linda Collins,  Are We There Yet? The Right to Environment in International and 

European, Law McGill Int'l J. Sust. Dev. L. & Pol'y 119 2007 140-142 Volume 3 issue 2 
52Ibid 
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apa yang terjadi di China53 , dimana langkah-langkah perlindungan lingkungan 

seperti akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat sedang 

diberlakukan di negara tersebut. 54  Instansi pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya di China belajar dari pengalaman yang relevan di daerah 

lain, misalnya Eropa.55 

Berdasarkan bentuk demokrasi yang digunakan, Konvensi Aarhus paling 

tidak menggunakan dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi partisipasi dan 

demokrasi deliberatif. Demokrasi partisipatif tampak pada Pasal 6 paragraf 4 

yang menyebutkan bahwa konvensi mewajibkan para pihak untuk 

menyediakan partisipasi masyarakat yang memungkinkan secara waktu, 

memadai dan efektif.56 Pada tahap awal prosedur pengambilan keputusan, para 

pihak harus memberikan informasi kepada masyarakat yang bersangkutan, 

dengan pemberitahuan secara umum atau secara individu tentang kegiatan 

yang diusulkan, karakteristik keputusan yang dapat diambil, prosedur 

berpartisipasi, jangka waktu, dan tempat di mana informasi berada. 57 

Masyarakat akan diizinkan untuk mengirimkan komentar, baik secara tertulis 

atau dengar pendapat atau pertanyaan yang terkait dengan kegiatan yang 

diusulkan. Para pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan 

diambil berdasarkan hasil partisipasi masyarakat. 58  Sedangkan demokrasi 

deliberatif-nya tampak pada Konvensi Aarhus: Pedoman Pelaksanaan (The 

Aarhus Convention: An Implementation Guide), dimana konvensi ini menyediakan 

sarana deliberatif melalui pemberian komentar, informasi, analisis atau opini 

baik melalui masukan tertulis, dengar pendapat publik ataupun pertanyaan.  

Dengar pendapat publik tersebut memungkinkan terselenggaranya diskusi 

antar berbagai pihak mengenai keputusan yang akan dibuat.59  

Berbagai ketentuan internasional yang mendorong terselenggaranya 

demokrasi lingkungan harus ditindaklanjuti oleh peratuan perundang-

undangan pada tingkat nasional. Sedangkan pemilihan prosedur demokrasi 

                                                        
53United Nations Economic Commission for Europe, A Decade of Promoting 

Environmental Democracy,The UNECE Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus 
Convention) celebrated its 10th anniversary in 2008 

54Ibid 
55Ibid 
56  Lihat, Malgosia Fitzmaurice,Note On The Participation Of Civil Society In 

Environmental Matters. Case Study: The 1998 Aarhus Convention On Access To Information, Public 
Participation In Decision-Making And Access To Justice In Environmental Matters, Hum. Rts. & 
Int'l Legal Discourse 47, 2010 

57Ibid 
58 Giulia Parola, Op. Cit. hlm 71 
59Ibid 
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lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Namun 

yang terpenting prosedur tersebut diwadahi secara memadai oleh peraturan 

perundang-undangan sehingga ada daya paksa terhadap pemberlakuannya. 

Peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dalam hal bentuk 

demokrasi, siapa yang terlibat serta prosedur yang digunakan. Peraturan 

perundang-undangan tersebut juga harus tegas dalam arti ada jaminan 

pelaksanaannya dan ada sanksi bagi setiap pihak yang melanggarnya. 

Sedangkan pelaksana demokrasi lingkungan oleh negara terletak pada 

administrasi pemerintahan. Dalam hal ini administrasi pemerintahan harus 

dibentuk dan dikelola sehingga dapat mendorong pelaksanaan demokrasi 

lingkungan. Seperti, untuk membuka akses partisipasi masyarakat dalam 

proses pembuatan keputusan lingkungan maka diawali dengan ketersediaan 

akses atas informasi. Untuk menjamin adanya akses informasi tersebut, selain 

jaminan hukum dibutuhkan seperangkat penyesuaian administrasi 

pemerintahan, seperti penyediaan perangkat penyimpanan dokumen, 

mekanisme penyediaan informasi, tersedianya pegawai pemerintah untuk 

melaksanakan sistem keterbukaan informasi dan sebagainya.60 

Selanjutnya, untuk kepentingan pelaksanaan partisipasi masyarakat, 

perlu dibangun struktur pembuatan keputusan dengan menggunakan 

pendekatan  desentralisasi dan subsidiaritas. Sulit untuk menciptakan 

partisipasi masyarakat apabila struktur pengambilan keputusan terpusat. 

Birokrasi yang panjang, umumnya hanya menghasilkan warga masyarakat 

yang merasa „terasing‟. Konsep subsidiaritas yang diterapkan dalam 

pengambilan keputusan dapat merujuk ke salah satu dari beberapa proses yang 

berbeda, yaitu: merujuk kepada pemberian wewenang dari yang lebih tinggi ke 

tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi (baik pemerintah maupun 

perusahaan); atau dapat merujuk pada pelimpahan wewenang kepada 

kelompok di luar organisasi, yaitu misalnya ketika pemerintah mengalokasikan 

pengendalian proyek tertentu kepada kelompok lokal yang non pemerintah.61 

Semakin rendah jabatan pemegang kewenangan, maka semakin 

memungkinkan pelibatan masyarakat seluas-luasnya.  

Bahkan dalam demokrasi perwakilan sekalipun, pendekatan 

                                                        
60 Lihat, Laura Neuman, Richard Calland, Making the Access to Information Law Work: 

The Challenges of Implementation, in The Right to Know, ed. A. Florini, Colombia University 
Press, 2007 

61  Lihat, Arthur Schafer, Citizen Participation: Democratic Elitism and Participatory 
Democracy, The Allocative Conflicts in Water Resource Management, ed. Dixon Thomson, 
University of Manitoba Press, 1974, hlm 502 
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subsidiaritas dibutuhkan. Pemegang jabatan lebih rendah lebih dekat dengan 

masyarakat sehingga semestinya lebih mudah mengetahui kebutuhan 

masyarakatnya. Sementara, baik demokrasi dengan menggunakan demokrasi 

partisipasi maupun demokrasi deliberatif, maka jabatan yang lebih rendah 

lebih mudah untuk langsung menyelenggarakan berbagai bentuk partisipasi 

masyarakat seluas-luasnya atau membuka forum masyarakat terbuka dan 

kemudian dapat langsung membuat keputusan berdasarkan hasil dari proses 

tersebut, tanpa perlu meminta persetujuan dari jabatan yang lebih tinggi.  

Dikarenakan jabatan yang lebih rendah (seharusnya) mengetahui kondisi 

lingkungan dan masyarakatnya, maka semestinya lebih mudah menentukan 

bentuk demokrasi yang paling tepat untuk di diselenggarakan di wilayah 

kerjanya. Untuk itu, pada akhirnya kewenangan harus dipegang oleh orang-

orang yang berkemampuan dan memiliki pemikiran terbuka terhadap berbagai 

aspirasi masyarakat.  

Pembenahan administrasi perlu dukungan penuh dari pemerintah 

karena paling tidak pemerintah harus menyediakan sejumlah dana, 

menyesuaikan birokrasi pemerintahan, menyediakan aparat pemerintah yang 

berkemampuan serta dapat membangun sistem demokrasi lingkungan yang 

efektif. Dengan demikian, hanya pemerintahan yang benar-benar memiliki 

keinginan yang kuat yang dapat mewujudkannya. 

Disamping pemerintahan yang baik, demokrasi lingkungan juga 

memerlukan masyarakat yang perduli terhadap lingkungan karena mereka 

akan terlibat dalam proses pembuatan keputusan lingkungan. Scruggs 

menyampaikan bahwa understanding of environmental performance refers to the 

results of human responses to human-induced environmental pollution problems 

(Scruggs, 1999: 11). 62  Dengan demikian harus ditinjau persepsi masyarakat 

mengenai seberapa penting lingkungan bagi masyarakat, karena pada 

kenyataannya masyarakat memiliki kebutuhan lain, seperti kesejahteraan 

ekonomi.63 

Tingkat pemahaman masyarakat menjadi salah satu alasan yang 

digunakan untuk memilih demokrasi perwakilan dibandingkan bentuk 

demokrasi lainnya. Schumpter berpendapat bahwa masyarakat memiliki 

kompetensi politik yang lemah untuk dilibatkan secara langsung.64  Pendapat 

ini bukan tanpa alasan karena selama 30 tahun terakhir beberapa kajian empirik 

                                                        
62Lyle Scruggs, Op. Cit. hlm 5 
63 Lihat, Lyle Scruggs, Loc.Cit 
64 Lihat, Arthur Schafer, hlm 493  
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yang dilakukan oleh para ahli barat, menyimpulkan bahwa kebanyakan 

masyarakat (terutama masyarakat ekonomi lemah), tidak mengetahui dan tidak 

tertarik pada aktivitas politik.65 Disamping itu, mereka lebih memilih untuk 

memanfaatkan sumber daya alam dibandingkan dengan melindungi.66 Dengan 

demikian maka wajar apabila Schumpter berpendapat bahwa partisipasi 

masyarakat hanya terbatas pada pemilihan umum saja67. 

Namun, tentu saja masyarakat dalam setiap negara tidak secara tiba-tiba 

dapat melaksanakan demokrasi. Demokrasi membutuhkan proses latihan. Hal 

ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Laurence Whitehead: It is one thing to 

design democratic institutions, quite another to educate or persuade citizens to live by 

democratic precepts‟ (Whitehead, 2002, p. 89).68 Oleh karena itu pendidikan sangat 

penting dalam membangun demokrasi lingkungan. Pendidikan yang dimaksud 

adalah baik pendidikan yang terkait dengan pengetahuan lingkungan maupun 

pendidikan untuk berpartisipasi itu sendiri. Pendidikan partisipasi adalah 

termasuk menyusun proposal dan menyampaikan isu kritis, membuat argumen 

dan kontra-argumen, serta kemampuan untuk meyakinkan pihak-pihak 

terkait.69 

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan partisipasi 

lingkungan bukan hal mudah terutama di negara-negara dengan tingkat 

kemiskinan yang tinggi. Negara-negara tersebut umumnya memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah dan masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan 

dasar. Dalam konteks ini kemiskinan mempengaruhi pelaksanaan demokrasi. 

Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan harus didukung 

pemberantasan kemiskinan, yaitu termasuk akses masyarakat lokal terhadap 

sumber daya alam, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan kebutuhan 

dasar lainnya. 

Namun, bukan berarti bahwa pelaksanaan demokrasi lingkungan harus 

menunggu masyarakat yang terdidik. Sebaliknya, proses demokrasi adalah 

sekaligus proses pendidikan bagi masyarakat. Penentuan bentuk demokrasi 

yang tepat yang sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat dapat 

mempercepat proses pendidikan sekaligus menghasilkan demokrasi 

lingkungan yang efektif. 

                                                        
65Ibid 
66Ibid 
67Ibid 
68 Séverine Deneulin, Democracy and Human Development, 

http://hdr.undp.org/en/media/Deneulin%20Democracy.pdf,hlm 9 
69Ibid 
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V. 
Penutup 

 

Saat ini demokrasi telah diakui secara universal sebagai sistem 

pemerintahan yang ideal dalam pengelolaan lingkungan. Namun, bentuk 

pelaksanaan demokrasi nyatanya berbeda-beda. Ide dari demokrasi 

berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda di berbagai tempat. Sehingga 

sangat dimungkinkan apabila bentuk dan prosedur yang berbeda dapat 

menghasilkan kualitas lingkungan yang berbeda pula. Dengan demikian harus 

ditentukan bentuk demokrasi yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan dan masyarakat setempat. Jadi, tidak ada satu bentuk demokrasi 

yang paling baik untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Ini berarti bahwa 

tidak semua isu dan tempat dapat menggunakan salah satu bentuk demokrasi 

saja. Sebaliknya, seperti pendapat Parks pada Bab III di atas, demokrasi harus 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.. Hal tersebut dikarenakan sifat 

demokrasi itu sendiri adalah dinamis, artinya selalu menyesuaikan diri. 

Disamping pilihan yang tepat pada bentuk demokrasi, keberhasilan demokrasi 

dalam pengelolaan lingkungan juga ditentukan oleh berbagai faktor, 

diantaranya adalah landasan hukum, dukungan dari administrasi negara serta 

pendidikan masyarakat. Alat-alat tersebut harus disesuaikan dan dipersiapkan 

dengan bentuk demokrasi; dan apabila dipersiapkan dengan baik maka akan 

mendukung efektifitas penyelenggaraan lingkungan. Jadi, penilaian mengenai 

sejauh mana demokrasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah 

menilai bagaimana demokrasi dilaksanakan di waktu dan tempat tertentu. 
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JAMINAN AKSES INFORMASI DALAM PERLINDUNGAN  

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

(REKOMENDASI PENGUATAN HAK AKSES INFORMASI LINGKUNGAN) 

Henri Subagiyo1  

 

Abstrak 

Demokrasi deliberatif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 

mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjawab kompleksitas 

lingkungan dan post-normal science. Untuk mencapai partisipasi yang ideal, 

akses masyarakat terhadap informasi lingkungan harus terpenuhi. Namun 

berbagai pembelajaran dari praktek menunjukkan bahwa implementasi akses 

informasi lingkungan yang telah ada saat ini masih jauh dari ideal. Tulisan ini 

mencoba menelaah secara normatif kekurangan-kekurangan yang ada dari 

kerangka hukum akses informasi lingkungan yang telah ada sekarang, baik 

dari sudut pandang hukum lingkungan maupun keterbukaan informasi. Lebih 

jauh, tulisan ini menyajikan pula beberapa alternatif yang dapat dilakukan 

untuk memperbaiki norma akses informasi lingkungan agar dapat lebih 

memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum ke depannya. 

Kata kunci: akses informasi, informasi lingkungan, Prinsip 10 Rio, demokrasi deliberatif 

 

Abstract 

Deliberative democracy in environmental management and protection requires public 

participation in answering the environmental complexity and post-normal science. To 

achieve ideal participation, community access to environmental information shall be 

fulfilled. However, some lesson from the practice show that the current implementation 

of access to environmental information is still far from ideal. This Article tries to study 

normatively the weaknesses in the existing legal framework of environmental 

information access, either from the perspective of environmental law and information 

openness. Moreover, this Article also serve some alternatives that can be done to 

                                                           
1 Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 
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improve the access to environmental information norms so it can further facilitate 

community participation in the lawmaking ahead. 

Keywords: access to information, environmental information, Principle 10 Rio, 

deliberative democracy   

 

1. Latar Belakang 

 

Sumber daya alam merupakan salah satu penopang utama 

pembangunan nasional. Sebagai penopang pembangunan, rata-rata 70% 

pendapatan negara bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam.2 Di sisi 

lain, pemanfaatan sumber daya alam yang belum memperhatikan 

perlindungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seringkali 

berdampak pada timbulnya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. 

Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat, tidak hanya masalah lingkungan, melainkan juga masalah 

kesehatan maupun kualitas hidup yang lebih baik.  

Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup seringkali terkait dengan 

lemahnya akses masyarakat terhadap informasi, baik tentang perubahan 

kondisi lingkungan hidup yang dihadapinya, seperti polutan yang 

berpengaruh pada kesehatan, maupun pada tingkat pengambilan keputusan 

yang berpengaruh pada masyarakat, baik yang bersifat umum maupun teknis 

seperti pemberian izin usaha/kegiatan.3 

Pada tataran praktek, pemenuhan akses informasi di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum menunjukkan hasil 

yang menggembirakan. Hal ini terungkap dari hasil uji akses terhadap 

informasi lingkungan yang telah dilakukan kelompok masyarakat terdampak 

pencemaran lingkungan di DAS Sungai Ciujung Banten dan PLTU Tanjung Jati, 

Jepara dengan pendampingan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 

Dari total 44 permohonan informasi lingkungan yang bersifat penting (Analisa 

mengenai dampak lingkungan (Amdal), Izin Lingkungan, Hasil Monitoring 

Kualitas Lingkungan) kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, hanya 10 

permohonan yang dikabulkan, 11 permohonan dikabulkan setelah keberatan 

                                                           
2Kementerian Keuangan, Nota Keuangan Tahun 2012. 
3Prayekti Murharjanti, et.al., Menutup Akses Menuai Bencana (Potret Pemenuhan Akses 

Informasi, Partisipasi, dan Keadilan dalam Pengelolaaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 
di Indonesia), Cet. I, (Jakarta: ICEL, 2008), hal. 27. 
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internal, dan 23 permohonan tidak dikabulkan dengan pendiaman (mute 

refusal).4 

Jaminan hukum tentang akses informasi sebetulnya sudah ada dalam 

hukum nasional kita. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur dua 

prinsip penting yang terkait dengan akses informasi, yaitu: (a) tata kelola 

pemerintahan yang baik; dan (b) partisipatif.5 UU PPLH menjelaskan bahwa 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dijiwai oleh prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Lebih jauh lagi, 

terkait prinsip partisipasi UU PPLH menjelaskan bahwa setiap anggota 

masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.6 Selain UU PPLH, 

pengaturan khusus tentang pemenuhan akses informasi juga ditemukan dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(UU KIP).  

Jaminan atas informasi juga sudah dikenal dalam berbagai instrumen 

hukum internasional. Monterrey Consensus yang dihasilkan dari Konferensi 

Internasional tentang Keuangan untuk Pembangunan pada tahun 2002 

menyatakan bahwa good governance adalah esensi dari pembangunan 

berkelanjutan. Selain itu, The United Nations Millennium Declaration menyatakan: 

"if we are to capture the promises of globalization while managing its adverse effects, we 

must learn to govern better, and we must learn how better to govern together."7 

Governance didefinisikan sebagai "the set of values, policies, and institutions by 

which a society manages economic, political, and social processes"8; sebagai "the 

manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and 

social resources for development"9; dan sebagai "the process of decision making and the 

process by which decisions are implemented"10. Selain itu, governance juga diartikan 

                                                           
4Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), “Catatan Akhir Tahun 2011”, (Jakarta: 

ICEL, 28 Desember 2011), hal. 4. 
5Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

UU Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 2. 
6Ibid, Ps. 2 huruf k dan m. 
7Kofi A. Annan, We the People: the Role of the UN in the 21st Century, 

http://iefworld.org/UNSGmill.htm, diakses pada tanggal 4 November 2012 
8G. Shabbir Cheema, “Good Governance: A Path to Poverty Eradication”, Choices: The 

Human Development Magazine, No. 1, March 2000, hal. 6 – 7. 
9World Bank, Governance and Development, 

http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=&products_
id=20725, diakses pada tanggal 4 November 2012. 

10UNESCAP, What is Good Governance?, 
http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm,. diakses pada tanggal 6 Mei 2012. 

http://iefworld.org/UNSGmill.htm
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=&products_id=20725
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=&products_id=20725
http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm
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sebagai "the framework of rules, institutions, and practices that set limits and provides 

incentives for the behaviour of individuals and organizations"11. Berdasarkan definisi 

diatas, governance bukan hanya sekedar pemerintah melainkan termasuk 

interaksi antar berbagai pihak atau aktor.  

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP) mengidentifikasi beberapa prasyarat utama good governance, di 

antaranya transparansi, partisipasi, equity, inkusifitas, dan rule of law.12 

Masyarakat internasional berulang kali menunjukkan ketiadaan prasyarat 

tersebut sebagai alasan dari kegagalan untuk mengatasi masalah-masalah 

pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, dan masalah sosial serta 

lingkungan.13 Penjelasan di atas memperkuat pendapat bahwa transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas adalah esensi dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan.  

Pengaturan lebih rinci tentang 3 Akses dapat ditemukan dalam the 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to 

Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters atau lebih popular disebut Konvensi Aarhus (Aarhus 

Convention) yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 1998 di Kota Denmark, 

Aarhus. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2001. Pada bulan 

Juli 2009, Konvensi ini telah ditandatangani oleh 40 Negara (terutama Eropa 

dan Asia Tengah) dan Uni Eropa serta telah diratifikasi oleh 41 negara.14 

Tulisan ini hendak menganalisa bagaimana pemenuhan hak atas 

informasi lingkungan dalam hukum nasional kita dengan mendasarkan pada 

persoalan-persoalan hukum yang ada serta bagaimana rekomendasi bagi 

penguatannya ke depan.   

 

2. Pemikiran Dasar :  

Pentingnya Akses Informasi Lingkungan Hidup 

 

2.1. Post Normal Science : 

                                                           
11UNDP, Human Development Report 1999, 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_1999_EN.pdf, diakses pada tanggal 6 Mei 2012, hal. 
34. 

12UNESCAP, loc.cit. 
13Elena Petkova, et. al., "Closing the Gap: Information, Participation, and Justice in Decision 

Making for the Environment", http://pdf.wri.org/closing_the_gap.pdf, diakses pada 4 
November 2012, hal. 14 

14What is Aarhus Convention?, http://ec.europa.eu/environment/aarhus/, diakses 
pada tanggal 24 April 2012. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_1999_EN.pdf
http://pdf.wri.org/closing_the_gap.pdf
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/
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Kompleksitas Lingkungan serta  

Keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)  

sebagai Landasan Pentingnya Partisipasi Publik 

 

Lingkungan hidup dan masalah yang ada di dalamnya merupakan 

suatu sistem yang kompleks, terdiri dari berbagai subsistem dimana masing-

masing komponen yang ada di dalamnya memiliki fungsi dan perilaku yang 

berbeda-berbeda dan saling terkait ataupun saling menegasikan satu sama yang 

lainnya untuk membentuk keseimbangan. Sebagai sistem yang kompleks, maka 

Iptek terlalu sederhana jika digunakan untuk memecahkan permasalahan yang 

ada. 15  

Post normal science adalah suatu konsep yang dikembangkan oleh Silvio 

Functowicz and Jerome Ravetz yang mengkritisi tentang keterbatasan ilmu 

pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang kompleks. Sebagai 

contoh dalam dugaan pencemaran Teluk Buyat, untuk membuktikan apakah 

persoalan termoklin ada dan dapat menahan tailing agar tidak terdeposisi, 

mencari hubungan kesehatan masyarakat dengan kondisi lingkungan, mencari 

hubungan unsur Hg dan As dengan sumbernya membutuhkan berbagai studi 

yang sangat rumit dengan pendekatannya masing-masing dan bahkan berbagai 

studi tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda pula. Kompleksitas 

lingkungan hidup yang sedemikian rumit tersebut tidak cukup memadai 

didekati atau dijelaskan dengan Iptek karena memiliki berbagai keterbatasan, 

antara lain:16 

Pertama, Iptek bersifat tidak pasti. Iptek merupakan hasil ciptaan 

manusia yang merupakan bagian kecil dari subsistem lingkungan hidup. 

Persoalannya, sebagai subsistem dari lingkungan hidup atau alam, Iptek tidak 

dapat menjawab atau menjelaskan sesuatu di luar dirinya yang lebih besar dan 

kompleks.17 Sifat Iptek sendiri yang selalu berkembang menunjukkan bahwa 

Iptek sesungguhnya penuh dengan ketidakpastian. Contoh lainnya, dulu para 

ilmuwan berkeyakinan bahwa chlorofuorocarbons (CFCs) tidak menimbulkan 

                                                           
15 Silvio Funtowics and Jerome Ravetz, "Post Normal Science: Environmental Policy 

Under Conditions of Complexity", University of Bergen and Oxford, Sec. 2; Lihat pula Silvio 
Funtowics et.al., “Information Tools for Environmental Policy Under conditions of 
Complexity”, European Environtment Agency, 1999, hal 6.  

16 Silvio Functowicz and Jerome Ravetz, Post Normal Science: Environmental Policy under 
Conditions of Complexity, (UNSAP), hal. 2. 

17 Ibid.  
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dampak bagi lingkungan yang kemudian akhirnya diakui sebagai suatu 

kesalahan karena emisi dari gas tersebut terbukti merusak lapisan ozon.18 

Kedua, Iptek memiliki perspektif yang plural (kompleksitas). Iptek 

memiliki perspektif yang tidak tunggal sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Hal ini mengakibatkan munculnya perspektif yang beragam 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. Pada kasus Teluk 

Buyat, ada perbedaan sudut pandang antara masyarakat nelayan dan PT. NMR. 

Masyarakat nelayan yang bergantung dengan perairan Teluk Buyat memaknai 

perairan tersebut sebagai wilayah kelola untuk kebutuhan perikanan 

sedangkan bagi PT. NMR memaknai bahwa Teluk Buyat sebagai tempat yang 

efisien untuk penempatan tailing di dasar laut.19  

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 yang kompleks umumnya terjadi secara seketika dan bersifat 

dinamis.20 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.21 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 gas rumah 

kaca, 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 

                                                           
18Stephen R Dovers and John W Handmer dalam R. Harding and E. Fisher, "Ignorance, 

Sustainability and The Precautionary Principle: Towards An Analytical Framework" dalam 
Perspectives on the Precautionary Principle, (Sydney: The Federation Press, 1999), hal 172. 

19 Amdal PT. NMR, November 1994, hal 3-37 – 3-47. Lihat pula Telaah Latar Belakang 
Pemilihan STP PT. NMR, Dokumen Data Arsip yang Berkaitan dengan PT. Newmont 
Minahasa Raya, Kementerian Lingkungan Hidup, 1994-2002.  

20 Stephen Cotgrove, "Technology, Rationality and Domination", Social Studies of 
Science, Vol. 5(1), Feb. 1975, hal. 56-59. 

21 Andy Stirling and David Gee, "Science, Precoaution, and Practice", Public Health 
Report, Vol. 117, Nov-Des 2002, hal. 521-522. 
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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.22  

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.23 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.24 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 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.25 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. Hal ini terlihat jelas dalam 

kasus dugaan Teluk Buyat dimana hasil semua penelitian yang dilakukan oleh 

PT. NMR maupun LSM memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, masing-

masing mendukung hipotesanya serta saling menegasikan satu sama lain 

terhadap persoalan tentang ada tidaknya pencemaran, aman tidaknya tailing, 

                                                           
22 Ibid, hal. 522. 
23 William Leiss, "Ideology and Science", Social Studies of Science, Vol. 5(2), May 1975, 

hal. 196. 
24 Frank Fischer, Citizen, Experts, and the Environment : the Politics of Local Knowledge 

(London: Duke University Press, 2000), hal. 48-49. 
25Ibid, hal. 54. 
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benar tidaknya masyarakat sakit karena pencemaran, dan sebagainya. Kondisi 

ini justru menempatkan manusia dalam suatu ketidakpastian.26 

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.27 Pengambilan keputusan yang 

teknokratis dengan pendekatan “risk-benefit analysis” saja merupakan ilustrasi 

adanya ketergantungan teknik pengambilan keputusan kepada Iptek. Peran 

ganda Iptek pada proses pengambilan keputusan ini kerap menimbulkan 

konflik antara para ahli dan masyarakat. Perdebatan atas resiko yang 

ditimbulkan oleh penerapan Iptek diangkat menjadi pertanyaan di ranah teknis 

atas resiko yang sesungguhnya.28 Selain proses politik yang kompleks, uang, 

dan kepentingan juga berperan, para ilmuwan dalam melakukan penelitian 

turut dipengaruhi oleh suatu desain dan pilihan yang ditawarkan oleh pemberi 

dana.29  

Berdasarkan kondisi tersebut, tugas pengambil kebijakan seharusnya 

menjadi "fasilitator" yang menggabungkan berbagai perspektif dari mereka 

yang memiliki minat atau kepentingan atas permasalahan yang dihadapi. 

Pendekatan Iptek saja akan menyederhanakan cara pandang pengambil 

kebijakan dalam membuat suatu keputusan yang mungkin akan berakibat 

negative jika terjadi kesalahan atau tidak selaras dengan perspektif orang lain 

dalam suatu subsistem lingkungan hidup yang kompleks. Hubungan antara 

ketidakpastian dan resiko atau taruhan kebijakan dapat digambarkan dalam 

diagram dibawah ini: 30  

                                                           
26 Ibid, hal 7. 
27Frank Fischer, Science and Politics in Environmental Regulation: The Politicization of 

Expertise, (London: Duke Univeristy Press, 2000), hal. 108. 
28Ibid, hal. 93. 
29Ibid, hal.101. 
30 Silvio Functowicz and Jerome Ravetz, Op. Cit., hal.4. 
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Pada diagram di atas, kita melihat dua sumbu, "ketidakpastian sistem" 

dan "taruhan keputusan". Ketika resiko dan taruhan kebijakan tidak terlalu 

besar, kita berada dalam ranah "normal", di mana keahlian dari ilmuwan dapat 

sepenuhnya berfungsi secara efektif.31 Semakin besar ketidakpastian, maka 

taruhan atau resiko kebijakan akan semakin besar dan oleh karena itu ilmu 

terapan tidak lagi memadahi sehingga diperlukan adanya keterampilan, 

penilaian, bahkan keberanian yang lebih dalam mengambil keputusan. Pada 

kondisi ini disebut sebagai "konsultasi profesional", misalnya dokter bedah atau 

insinyur senior yang akan membantu ilmuwan terapan dengan memberikan 

konsultasi.  

Meskipun demikian, tentu saja selalu ada masalah yang tidak bisa 

dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Ketika kita menghadapi kondisi alam 

misalnya, kita menemukan ketidakpastian yang ekstrim yang tidak bisa 

diselesaikan dengan mudah padahal harus segera diambil keputusan agar 

permasalahan yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Oleh karena itu dalam 

setiap pemecahan masalah, keputusan dari berbagai pemangku kepentingan 

juga harus diperhitungkan. Kontribusi dari pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan bukan hanya soal partisipasi demokratis yang lebih 

luas saja, melainkan juga sebagai peer review dalam suatu usulan kebijakan yang 

mungkin juga berdampak atau memiliki resiko terhadap mereka. Dengan 

demikian, pendekatan post normal science menawarkan suatu pendekatan yang 

lebih komprehensif tidak hanya sekedar pendekatan science melainkan juga 

                                                           
31 Ibid. 
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kesadaran para pemangku kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil 

beserta resikonya.32 

Dari kelima hal tersebut juga 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)”.33 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.34 Asas ini dalam berbagai dokumen 

internasional dianggap sebagai arahan (guidance) bagi pengambilan keputusan 

di dalam situasi ketidakpastian ilmiah.35 Penerapan asas kehati-hatian dalam 

pengambilan keputusan dilakukan dengan mengarah kepada proses 

pemecahan masalah yang deliberatif dan menggunakan berbagai disiplin 

ilmu.36 Dengan demikian pengambil keputusan diharapkan dapat melakukan 

tahap mempertimbangkan kembali setiap keputusan yang akan dikeluarkan 

apabila terdapat ketidak pastian ilmiah dan ancaman serius bagi lingkungan 

hidup. 

 

2.2. Partisipasi Publik: 

Pendekatan Demokrasi Deliberatif 

dalam Mengatasi Kompleksitas Lingkungan dan Keterbatasan Iptek 

 

Adanya kompleksitas lingkungan dan keterbatasan Iptek menyebabkan 

keputusan lingkungan tidak cukup hanya didekati secara linier dengan 

pendekatan Iptek. Salah satu pendekatan penting ditengah realitas Iptek adalah 

dialog diantara pemangku kepentingan, terutama bagi mereka yang potensial 

terkena dampak untuk mengambil solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

Dengan demikian, pengambilan keputusan didasari suatu kesadaran dari 

pemangku kepentingan akan manfaat dan resiko yang mungkin dihadapi 

                                                           
32 Ibid. 
33R. Harding and E. Fisher, Op. Cit., hal 3.  
34Andri G Wibisana, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati – hatian 

dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", Jurnal Konstitusi, Vol. 8(3), Juni 2011, hal. 213 – 214. 
35Ibid. 
36R. Harding and E. Fisher., Op. Cit, hal. 290. 
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dikemudian hari termasuk jika keputusan yang diambil tersebut pada akhirnya 

salah.37 Proses deliberatif menunjukkan berjalannya komunikasi antara resiko 

dengan temuan ilmiah. Metode ini lebih fokus kepada aspek studi psikologi 

untuk memecahkan masalah melalui pendekatan partisipatoris untuk 

membangun konsensus.38 

Pelibatan pihak yang berkepentingan dan terkena dampak tidak hanya 

untuk mengurangi ketidaktahuan, tetapi juga untuk mengakomodasi 

ambiguitas intrinsik dalam framing ilmu resiko. Masyarakat terkena dampak 

yang menyadari efek dari suatu rencana atau kegiatan juga dapat memberikan 

informasi bagi pengambil keputusan sehingga meningkatan kualitas keputusan 

yang akan atau telah diambil.39 Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 

sebagai keuntungan dari menggunakan proses deliberatif dalam asas kehati-

hatian, dimana terdapat 2 (dua) keuntungan lainnya dari penggunaan metode 

tersebut yaitu:40 (1) Menjamin bahwa keputusan yang dibuat atas dasar 

ketidakpastian ilmiah telah dilakukan berdasarkan demokrasi yang didasarkan 

atas wewenang yang sah; dan (2) Menjadi sarana untuk membina kepercayaan 

diantara para pemangku kepentingan. 

Richardson, sebagaimana dikutip oleh Sharon Beder, menjelaskan 

beberapa keuntungan dari partisipasi, yaitu:41 (1) Mendorong terciptanya 

sistem pemerintah yang fair. Pihak yang akan terkena dampak dari 

pengambilan keputusan harus mendapatkan hak untuk mempengaruhi 

keputusan; (2) Partisipasi sangat penting bagi kemaslahatan pihak yang 

berpartisipasi. Hal ini membantu membangun kemampuan individu dan 

kesadaran serta membentuk warga yang terinformasikan dan terlibat dimana 

hal ini sangat penting bagi demokrasi; (3) Partisipasi publik biasanya 

menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dalam hal ini, partisipasi yang 

meningkat merupakan bentuk bantuan bagi pembuat keputusan sebab dengan 

hal tersebut mereka memiliki informasi mengenai pelayanan apa yang 

dibutuhkan, batas toleransi publik, masalah, perhatian dan isu yang ada. 

Proses dialog bertujuan memberikan ruang yang memadai bagi setiap 

unsur untuk mengemukakan kepentingan dan kekhawatirannya sehingga 

menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Proses dialog dalam 

                                                           
37 Ibid, hal. 8-11. 
38 Frank Fischer, Op. Cit, hal. 108. 
39 Andy Stirling and David Gee, Op. Cit., hal. 527. 
40 R. Harding and E. Fisher., Op. Cit., hal. 293. 
41 Sharon Beder, Environmental Principles and Policies, (London: Earthscan, 2006), hal. 

120.  
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pengambilan keputusan ini merupakan "terobosan" dari kritik terhadap model 

perwakilan (demokrasi agregatif) yang mengedepankan suara mayoritas dalam 

pengambilan keputusan sehingga tidak dapat sepenuhnya mengakomodir 

kepentingan atau kekhawatiran dari seluruh pemangku kepentingan, 

khususnya bagi kelompok minoritas.42  

Ada tiga alasan proses pengambilan keputusan memerlukan dialog:43 

(1) Agar warga dapat membahas isu-isu publik dan kesempatan beropini; (2) 

Agar wawasan pemimpin jauh lebih baik dalam isu-isu publik; (3) Agar orang 

dapat membenarkan pandangannya untuk dapat memilah baik dan buruk. 

Demokrasi deliberatif mengacu pada konsepsi bahwa pemerintahan yang 

demokratis memberikan ruang untuk diskusi secara rasional dan moral dalam 

suatu kehidupan politik.44 Menurut Gutman dan Thompson, teori demokrasi 

deliberatif terletak pada adanya kepedulian dalam membentuk kerjasama 

dengan alasan banyaknya konflik dan ketidaksepakatan moral dalam 

masyarakat.45 Sedangkan James Bohman berpendapat bahwa demokrasi 

menyiratkan musyawarah atau doialog: "the deliberation of citizens is necessary if 

decisions are not to be merely imposed upon them…consent, is after all, the mean 

feature of democracy". Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah sah 

sepanjang kebijakan yang dihasilkan melalui proses dialog di mana masing-

masing tidak hanya sekadar mengusung kepentingannya saja melainkan juga 

merefleksikan kepentingan pihak lainnya demi kepentingan dan kebaikan 

bersama.46 

Dialog mengharuskan agar para pihak meninggalkan ciri utama model 

demokrasi agregatif yang justru bukan untuk mencapai konsensus berdasarkan 

prinsip bebas dan setara. Demokrasi deliberatif menghendaki proses 

transformatif. Melalui proses dialog dengan pendapat yang beragam, kita 

sering mendapatkan informasi baru, belajar dari pengalaman yang berbeda dari 

masalah kolektif yang ada, bahkan dapat menyadarkan kita bahwa pendapat 

kita awalnya hanya didasarkan pada prasangka atau ketidaktahuan, atau 

bahwa mereka telah salah memahami hubungan kepentingan kita dengan 

orang lain. Dengan terlibat dalam dialog, kita terdorong untuk mau 

                                                           
42 Iris MarionYoung, Inclusion and Democracy,(Oxford: Oxford University Press, 2000), 

hal. 19. 
43 P. Levin dalam Mohd Azizuddin Mohd Sani dan Abubakar Eby Hara, Op. Cit.., hal 

2. 
44 A. Gutman and D. Thompson, "Moral Conflict and Political Consensus. Ethics: An 

International, Journal of Social, Political and Legal Philosophy", Vol. 101 (1), 1990, hal. 5. 
45 Ibid. 
46 James Bohman dalam Mohd Azizuddin Mohd Sani dan Abubakar Eby Hara, loc. cit. 
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mendengarkan orang lain, memperhatikan kekhawatiran orang lain dan 

menemukan beberapa kesamaan sehingga kompromi dapat dicapai.  

Knight, Jhonson, dan Bohman menyatakan bahwa pemerintahan yang 

mendasarkan pada demokrasi deliberatif harus memberikan kesempatan yang 

adil bagi aktor non-negara "to have access to political influence on the political 

communication and decision making".47 Aksesibilitas terhadap proses politik 

tersebut bagi masyarakat sipil, pelaku ekonomi, dan masyarakat terkena 

dampak harus memuat prinsip-prinsip dasar demokrasi diantaranya adalah 

pemenuhan akses informasi. 

Gerakan HAM turut memperkuat gerakan pemenuhan partisipasi ini. 

Partisipasi warga negara secara individu dan kelompok dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan yang mempengaruhinya merupakan hak asasi. ICCPR 

(International Convenant on Civil and Political Rights) melindungi hak tersebut 

sebagaimana tercantum pada Pasal 25(a) yang menjamin hak untuk berperan 

dalam kegiatan-kegiatan publik, secara langsung maupun dalam bentuk 

perwakilan yang dipilih secara bebas. Sejumlah deklarasi internasional, 

perjanjian dan traktat telah mengelaborasi hak atas partisipasi ini. Di bidang 

lingkungan, partisipasi tertuang dalam  misalnya Prinsip 10 Rio dan Agenda 21 

Pasal 23.2.  

Terkait dengan partisipasi publik dalam perspektif HAM, hak asasi 

manusia terkait dengan lingkungan mencakup hak untuk menerima 

pemberitahuan awal atas resiko lingkungan dan hak atas Amdal, hak atas ganti 

rugi termasuk hak gugat untuk litigasi bagi kepentingan publik dan hak bagi 

ganti rugi yang efektif atas kerusakan lingkungan.48 Dengan demikian, hak atas 

partisipasi dapat dipenuhi apabila hak atas informasi telah terpenuhi. 

Pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan keputusan lingkungan secara 

internasional telah diakui. Kurangnya partisipasi publik dalam pembuatan 

keputusan di bidang lingkungan telah menghasilkan strategi pembangunan 

yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Konsultasi global 

mengenai hak asasi dan hak atas pembangunan menyimpulkan bahwa strategi 

ekonomi ini telah gagal meraih keadilan sosial, hak asasi manusia telah 

diabaikan dan melalui de-personalisasi hubungan sosial, merusak keluarga 

atau komunitas serta hubungan ekonomi dan sosial.49  

 

                                                           
47 Andreas Klinke, Deliberative Democratization Across Borders: Participation And 

Deliberation In Regional Environmental Governance, (Elsevier Ltd., 2011), hal. 58. 
48 Sharon Beder, Op. Cit., hal. 106. 
49 Ibid. 
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2.3. Asimetri Informasi : 

Akses Informasi sebagai Prasyarat Menuju 

Pendekatan Demokrasi Deliberatif 

 

Permasalahan lingkungan yang kompleks dan keterbatasan ilmu 

pengetahuan menuntut adanya proses dialog dalam pengambilan keputusan 

yang juga merupakan ciri utama dalam pemerintahan yang mengedepankan 

demokrasi deliberatif. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan secara baik 

apabila terjadi asimetri informasi, yaitu masing-masing pemangku kepentingan 

tidak memiliki informasi yang setara. Selain itu, informasi juga merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi UUD NRI 1945. 

Oleh karena itu, keberadaan Negara menjadi penting untuk memastikan agar 

tidak terjadi asimetri informasi melalui pemenuhan akses informasi bagi 

masyarakat secara utuh, cepat, dan akurat.  

Athony I. Ogus berpendapat ada dua kategori besar pengaturan 

tentang informasi agar tidak terjadi asimetri informasi. Pertama, pengaturan 

yang mewajibkan pihak yang menguasai informasi untuk membuka informasi 

tersebut kepada pihak lain. Kedua, pengaturan yang bertujuan untuk 

memastikan agar informasi yang disampaikan atau dibuka tersebut tidak salah 

(misleading).50  

Informasi dapat merealisasikan hak asasi manusia, misalnya orang 

membutuhkan informasi untuk mengetahui bahwa hak-hak mereka terancam 

dan siapa pihak yang mengancam tersebut. Hak untuk tahu tidak hanya 

berdasarkan hak asasi tetapi juga pemerintah yang terbuka dan transparan 

untuk jalannya fungsi demokrasi yang baik. Hak untuk tahu sangat 

fundamental untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan sektor privat.51  

Gerakan pemenuhan informasi lingkungan sudah muncul sejak 

agenda-agenda lingkungan hidup didorong dalam berbagai kebijakan nasional 

maupun internasional. Hal ini dipengaruhi pula oleh perkembangan teknologi 

yang semakin pesat. Gerakan pemenuhan informasi lingkungan berkembang 

secara luas pada tahun 1990-an dengan semakin meningkatnya tuntutan 

pemenuhan prinsip akses publik terhadap informasi lingkungan. Sebagai 

contoh "the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision 

Making and Access to Justice in Environmental Matters" atau disebut Konvensi 

Aarhus. Konvensi tersebut ditandatangani oleh Komisi PBB untuk Eropa pada 

                                                           
50 Anthony I Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory,(Hart Publishing, 

Oxford-Portland Oregon, 2004), hal. 121. 
51 Sharon Beder, Op. Cit., hal. 106. 
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tahun 1998 guna mempromosikan akses untuk peningkatan partisipasi publik 

dalam pengambilan keputusan lingkungan dan kesadaran publik terhadap 

masalah-masalah lingkungan.  

Tahun 1960-an adalah tonggak gerakan "revolusi lingkungan" yang 

mendefinisikan secara jelas hubungan antara regulasi dengan pengumpulan 

informasi untuk merespon permasalahn-permasalah lingkungan secara dini 

sebagai gerakan lingkungan modern. Salah satu tonggak tersebut adalah NEPA 

1969. NEPA secara eksplisit mengikat politik lingkungan dengan informasi. 

Pelaksanaan dari NEPA tersebut adalah dikeluarkannya instrumen laporan 

tahunan tentang status lingkungan dan Amdal. Keduanya dapat diartikan 

sebagai instrumen informasi. NEPA juga mendefinisikan hubungan antara 

informasi dengan pihak yang berkepentingan (interested party). Hal ini 

dinyatakan dalam NEPA sebagai berikut:  

"All agencies of the federal government shall …(g) make available to 

States, counties, municipalities, institutions, and individuals, advice 

and information useful in restoring, maintaining, and enhancing the 

quality of the environment; (h) initiate and utilise ecological 

information in the planning and development of resource-oriented 

projects;"52 

Dorongan untuk memperhatikan informasi lingkungan dalam isu-isu 

lingkungan hidup terus berkembang selaras dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan yang pertama dirilis melalui "Our Common Future" oleh World 

Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987. Seperti 

tertulis dalam laporan Burtland bahwa hukum saja tidak akan dapat 

menegakkan kepentingan bersama, yang oleh karena itu memerlukan 

partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk 

dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Sebuah argumen 

yang mendukung hal tersebut menyatakan bahwa demokrasi yang luas akan 

meningkatkan kualitas keputusan-keputusan tentang masalah lingkungan yang 

kompleks karena dengan mendengarkan berbagai macam suara, dimana 

termasuk didalamnya lingkungan itu sendiri, konsumen dan sudut pandang 

warga negara, pemerintah akan lebih memungkinkan untuk mengantisipasi 

masalah dan menyusun pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan.53 

Pembangunan berkelanjutan mengakui bahwa walaupun proses demokrasi 

memiliki tantangan tersendiri, demokrasi tetap dipercaya merupakan hal yang 

                                                           
52 U.S. Congress, 1970 National Environmental Policy Act, pp. P.L. 91-190, S. 1075. 
53 Neil Carter, The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy, 2nd Edition, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal. 313. 
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potensial untuk mendidik warga negara bersikap lebih memperhatikan 

lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan lingkungan 

hidup. Hal ini bertolak belakang dengan modernisasi ekologi yang 

menempatkan kepercayaan yang lebih besar kepada inovasi di bidang Iptek 

dan mekanisme pasar dibandingkan dengan mekanisme demokrasi, untuk 

mewujdukan pembangunan berkelanjutan di dalam masyarakat.54 

Wacana tersebut terus berkembang hingga puncaknya pada Konferensi 

Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992. 

Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Rio dan Agenda 21 yang 

menegaskan keterkaitan akses terhadap informasi dengan pembangunan 

berkelanjutan. Prinsip 10 dalam deklarasi tersebut menyatakan:  

"Environmental issues are best handled with the 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, and the opportunity to 

participate in decision-making processes. States shall facilitate and 

encourage public awareness and participation by making information 

widely available… " (UN, 1992b, Principle 10). 

Agenda 21 memberikan perhatian khusus terhadap informasi. Dalam 

setiap bab dicantumkan bagian yang mengulas tentang pengumpulan data dan 

informasi. Selain itu, Bab 40 agenda tersebut mengulas khusus tentang 

"informasi dan pengambilan keputusan" yang dinyatakan sebagai berikut:  

"In sustainable development, everyone is a user and provider of 

information considered in the broad sense. That includes data, 

information, appropriately packaged experience and knowledge. The 

need for information arises at all levels, from that of senior decision 

makers at the national and international levels to the grass-roots and 

individual levels. … " (UN, 1992a) 

Ada dua aspek penting dalam informasi lingkungan yang ditekankan 

pada kalimat diatas. Pertama, agenda tersebut menekankan peran khusus dari 

jenis-jenis informasi lingkungan. Kedua, perhatian khusus kepada akses publik 

terhadap informasi lingkungan. Baik Deklarasi Rio maupun Agenda 21 

sebenarnya memastikan kedua hal tersebut yang dijelaskan pada bagian awal. 

Bagian III dari Agenda 21, diperuntukan untuk penguatan peran Major Groups 

yang mengintegrasikan kelompok perempuan, anak-anak dan pemuda, NGO, 

                                                           
54 Ibid, hal. 316. 
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masyarakat adat, petani, pemerintah daerah, pengusaha, dan sebagainya. 

Dalam pembukaan Deklarasi Rio dinyatakan:  

"…Individuals, groups and organisations should have access to 

information relevant to environment and development held by national 

authorities, including information on products and activities that have 

or are likely to have a significant impact on the environment, and 

information on environmental protection measures…" (UN, 1992a, 

Chapter 23, sec 23.2) 

Pembangunan dalam kebijakan lingkungan saat ini pada umumnya 

merujuk kepada Agenda 21 dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang 

mendukung kerangka ecological modernitation.55 Blowers mencatat 

pembangunan berkelanjutan adalah salah satu prinsip ilmiah, tujuan politik, 

pelaksanaan sosial dan panduan moral.56 Dalam konteks ecological modernisation, 

akses publik terhadap informasi sebagai bagian dari prinsip umum dari prinsip 

partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Namun beberapa 

pembangunan selama 1990-an menargetkan khusus hal ini. Dari sisi legal, 

beberapa konvensi secara khusus mengatur hal ini, seperti the European Council 

Directive 90/313/EEC, "Freedom of Access to Information on the Environment" and 

the Aarhus Convention (UN/ECE, 1998).   

Politik lingkungan dan diskursus lingkungan berkembang dan 

mengalami perbedaan antara era awal (1960 an – awal 1970 an) dan sekarang. 

Pada era ini, konsep-konsep lingkungan tertanam dalam seluruh aktivitas 

manusia. Hal ini mengakibatkan kaburnya konsepsi tanggungjawab lembaga 

publik. Pada saat ini, setidaknya telah muncul prinsip yang memfokuskan pada 

inklusifitas dari pengambilan kebijakan. Prinsip ini berimplikasi pada informasi 

lingkungan. Informasi lingkungan dan data selalu dirasakan sebagai keharusan 

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi lingkungan tersebut 

harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan 

dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sejak revolusi lingkungan pada 

tahun 1960-an hingga dipublikasikannya "Our Common Future", masalah 

lingkungan semakin memperlihatkan posisi dalam agenda politik.57 Tanda-

tanda dari hal ini adalah bangkitnya kesadaran publik diberbagai tempat 

terhadap permasalahan lingkungan. Oleh karena itu tantangan bagi kebijakan 

                                                           
55 Blowers, A. (1997), Environmental Policy: Ecological Modernisation or the Risk Society?, 

Urban Studeis, 34(5-6), hal. 845-871. 
56 A. Blowers, Ibid, hal. 846. 
57 Mc Cormick, Loc. Cit. 
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kedepan salah satunya adalah bagaimana memperkuat akses publik terhadap 

informasi lingkungan.  

 

3. Potret Jaminan Hukum 

Pemenuhan Akses Informasi Lingkungan Hidup 

 

Jaminan akses informasi maupun partisipasi telah diatur mulai dari 

UUD NRI 194558 hingga UU yang khusus memandatkan regulasi akses 

informasi yaitu UU KIP. Khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup kita juga bisa mendapati regulasi ini pada UU PPLH.  

UUD NRI 1945 memperlihatkan kaitan erat antara akses informasi 

dengan kebebasan mengemukakan pendapat sehingga kedua jaminan tersebut 

diatur dalam satu rumusan pasal yaitu Pasal 28 dengan penambahan huruf 

menjadi Pasal 28E dan Pasal 28F yang merupakan hasil amandemen kedua.59 

Pengaturan secara khusus terkait dengan pemenuhan akses informasi dapat 

ditemukan dalam UU KIP. Bisa dibilang bahwa UU KIP mengatur tentang 

prosedural pemenuhan hak akses atas informasi. Pengaturan akses informasi di 

bidang lingkungan juga banyak ditemukan mulai dari UU PPLH60 hingga 

regulasi teknis dalam beberapa bidang seperti pengendalian pencemaran udara 

(PP 41/1999), pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (PP 

82/2001), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan izin 

lingkungan (PP 27/2012).  

Terhadap berbagai regulasi tersebut, kita bisa memberikan catatan 

penting dengan mendasarkan pada prinsip dan pengaturan pada UU KIP 

maupun Konvensi Aarhus yang memberikan dasar pengaturan akses informasi 

lingkungan. Meskipun Indonesia tidak terikat dengan konvensi ini, namun 

prinsip pengaturannya bisa dikaji untuk memberikan masukan bagi 

pengaturan serupa di Indonesia. Adapun beberapa catatan penting terhadap 

pengaturan akses informasi lingkungan kita adalah sebagai berikut:  

                                                           
58 Lihat Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 

NRI 1945 
59 Lihat Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, (Jakarta: 2008), hal. 137. Pada 

Rapat Panitia Ad Hoc tanggal 7 Desember 1999 dibahas bahwa HAM cukup luas sehingga 
yang diatur dalam Amandemen UUD 1945 adalah HAM yang prioritas saja (Valina Singka 
Subekti-FUG).  

60 Lihat Ps. 2; Ps. 10 angka (8); Ps. 65 ayat (2); Ps. 68 huruf a ; Ps. 63 ayat (1) huruf u, Ps. 
63 ayat (2) huruf o, dan Ps. 63 ayat (3) huruf l; Ps. 69 Ayat (1) huruf j; dan Ps. 113 Undang-
Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 
1997, TLN No. 3699. 
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1. Subyek yang dikenai kewajiban belum lengkap. Subyek hukum 

yang dikenai kewajiban untuk membuka informasi dalam UU KIP 

adalah badan publik yang didefinisikan dengan pendekatan sumber 

keuangan yaitu APBN/D, sumbangan masyarakat dan bantuan luar 

negeri.61 Definisi ini mempersulit rezim informasi lingkungan 

sebagai bagian dari rezim keterbukaan informasi yang diatur dalam 

UU KIP. Padahal informasi lingkungan tidak hanya dikuasai oleh 

pemerintah selaku badan publik melainkan juga terdapat pada 

lembaga swasta atau privat. Sebagai contoh dalam kasus longsornya 

Danau Wanagon, informasi peringatan dini dan informasi lainnya 

seperti besarnya kapasitas tailing dan kandungan B3 yang ada di 

dalamnya lebih memungkinkan untuk disampaikan oleh pelaku 

usaha daripada pemerintah. Terhadap pelanggaran peringatan dini 

dapat diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 52 UU KIP. 

Namun karena perusahaan bukan merupakan bagian dari badan 

publik berdasarkan UU KIP, maka ketentuan tentang kewajiban 

memberikan informasi serta merta dan ancaman sanksi pidana 

akibat pelanggaran kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan 

dibawah rezim UU KIP.  

Kemudian, meskipun UU PPLH mengatur kewajiban setiap 

orang untuk memberikan informasi namun peraturan pelaksananya 

lebih banyak mengatur pemerintah daripada pelaku usaha. 

Penyebutan pelaku usaha yang memiliki kewajiban juga masih 

sangat umum sehingga tidak dapat dibedakan apakah setiap pelaku 

usaha harus mempunyai standar yang sama atau tidak, misalnya 

pelaku usaha yang tidak wajib Amdal karena tidak memiliki 

dampak penting atau resiko besar apakah harus mengikuti 

kewajiban atau standar yang sama dengan pelaku usaha yang tidak 

wajib Amdal.  

Sementara itu dalam Konvensi Aarhus, subyek yang dikenai 

kewajiban tidak hanya berdasarkan aliran pendanaan saja 

melainkan juga fungsi dan aktivitasnya yang berdampak terhadap 

publik. Artikel 2 Paragraf 2 Konvensi Aarhus menyatakan "Public 

authority means :(a) Government at national, regional and other level; (b) 

Natural or legal persons performing public administrative functions under 

national law, including specific duties, activities or services in relation to 

the environment; (c) Any other natural or legal persons having public 

                                                           
61 Indonesia (d), Op. Cit., Ps. 1 angka (3) dan Indonesia (k), Op. Cit., Ps. 3  
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responsibilities or functions, or providing public services, in relation to the 

environment, under the control of a body or person falling within 

subparagraphs (a) or (b) above; (d) The institutions of any regional 

economic integration organization referred to in article 17 which is a Party 

to this Convention. This definition does not include bodies or institutions 

acting in a judicial or legislative capacity." 

 

2. Pemenuhan akses informasi tidak diatur dalam setiap tahapan 

kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ketentuan 

untuk membuka informasi (mandatory disclosure) dan pencegahan 

untuk memberikan informasi yang menyesatkan (misleading 

information) tidak diatur mencakup semua tahapan mulai dari tahap 

pengambilan keputusan yang bersifat umum seperti penetapan 

kebijakan, standar, dan baku mutu hingga monitoring dan 

keputusan teknis pemberian izin, khususnya terkait dengan aspek 

resiko. Kondisi seperti ini ditemukan berbeda-beda antara satu 

peraturan dengan peraturan lainnya. Sebagai contoh, PP No. 82 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air tidak mengatur secara rinci tentang pemenuhan 

akses informasi dalam perencanaan pendayagunaan air, 

pemantauan kualitas air, pemberian izin dan pengawasannya.  

Tidak utuhnya pengaturan seperti ini dapat mengakibatkan 

lemahnya pemenuhan informasi, khususnya terkait dengan resiko 

dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh dalam kasus dugaan 

pencemaran Teluk Buyat. Pada tahap awal perencanaan tidak 

banyak LSM lingkungan dan masyarakat yang memperoleh 

informasi secara memadahi, khususnya terkait dengan resiko 

penggunaan metode Sub-marine Tailing Disposal (STD). Perusahaan 

lebih proaktif dalam menyampaikan informasi untuk membalas 

informasi yang telah dipublikasikan oleh LSM lingkungan soal 

metode tersebut.  

 

3. Tidak ada pengaturan tentang jenis-jenis informasi lingkungan 

dan aspeknya yang harus dibuka (standard content), khususnya 

tentang resiko lingkungan. Ketentuan yang ada belum mengatur 

tentang jenis-jenis informasi lingkungan secara rinci yang dapat 

menjelaskan tentang kelengkapan atau keutuhan informasi yang 

harus dibuka kepada publik beserta bentuk penyajiannya. Misalnya 
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pengumuman terkait dengan permohonan izin tidak diatur lebih 

rinci informasi apa yang disajikan di dalamnya. Apakah hanya 

memuat nama perusahaan atau hingga lokasi dan kemungkinan 

dampak yang ada, di mana informasi secara lengkap dapat 

diperoleh, dan bagaimana masyarakat dapat meminta informasi 

yang lengkap termasuk resiko dari rencana kegiatan tersebut serta 

bagaimana menyampaikan saran atau masukan.  

Konvensi Aarhus memberikan cakupan tentang informasi 

lingkungan lebih luas dan jelas. Informasi lingkungan mencakup 

"any information in written, visual, aural, electronic or any other material 

form on: (a) The state of elements of the environment, such as air and 

atmosphere, water, soil, land, landscape and natural sites, biological 

diversity and its components, including genetically modified organisms, 

and the interaction among these elements; (b) Factors, such as substances, 

energy, noise and radiation, and activities or measures, including 

administrative measures, environmental agreements, policies, legislation, 

plans and programmes, affecting or likely to affect the elements of the 

environment within the scope of subparagraph (a) above, and cost-benefit 

and other economic analyses and assumptions used in environmental 

decision-making; (c) The state of human health and safety, conditions of 

human life, cultural sites and built structures, inasmuch as they are or may 

be affected by the state of the elements of the environment or, through these 

elements, by the factors, activities or measures referred to in subparagraph 

(b) above." 

 

4. Belum adanya standar pemenuhan akses informasi lingkungan. 

Beberapa regulasi lingkungan hidup di atas belum mengatur secara 

rinci tentang standar pemenuhan akses informasi yang mencakup 

keragaman media, standar content dari pengumuman, dan layanan 

permintaan informasi.  

UU KIP sendiri masih mengatur hal ini secara umum, 

khususnya untuk standar pengumuman informasi. Untuk informasi 

yang wajib diumumkan secara berkala oleh pemerintah diatur 

setidaknya dengan menggunakan papan pengumuman dan situs. 

Bagaimana dengan perusahaan yang tidak tunduk dengan rezim 

UU KIP? Hal ini juga perlu mendapat perhatian agar perusahaan 

menggunakan media pengumuman yang tepat dan dapat dikontrol 

oleh pemerintah maupun masyarakat.  
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Standar pemenuhan akses informasi ini sangat penting untuk 

memastikan adanya kemudahan akses bagi publik serta keutuhan 

dan akurasi informasi. Pengaturan seperti ini dapat diatur dalam 

petunjuk teknis atau standard operational procedure yang menjadi 

standar minimum bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam 

mempublikasikan informasi lingkungan, khususnya tentang 

informasi resiko yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan 

kebijakan ataupun pelaksanaan suatu usaha atau kegiatan.  

 

5. Belum ada mekanisme penyelesaian sengketa bagi pelanggaran 

informasi lingkungan. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi 

lingkungan yang cepat dan sederhana merupakan salah satu aspek 

yang penting dalam mendorong pemenuhan akses informasi namun 

belum ada peraturan dibawah rezim UU PPLH yang mengatur hal 

ini. PERMEN LH No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan 

dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau 

Perusakan Lingkungan Hidup hanya mengatur obyek sengketa 

mengenai dugaan terjadinya pencemaran atau perusakan 

lingkungan saja.62 Sengketa mengenai pelanggaran akses informasi 

                                                           
62 Indonesia (m), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengaduan 

Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan 
Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2010,  Ps. 6 dan Ps. 9. Pasal 6 
menyatakan: (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat 
disampaikan melalui antara lain: (a) surat; (b) surat elektronik; (c) faksimili; (d) layanan pesan 
singkat; dan/atau (e) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat  informasi: (a) 
identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon 
yang bisa dihubungi;(b) lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup; (c) dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (d) waktu 
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan (e) media lingkungan 
hidup yang terkena dampak. Sedangkan Pasal 9 menyatakan: (1) Kementerian Lingkungan 
Hidup melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria: (a) usaha dan/atau 
kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Menteri; (b) usaha dan/atau kegiatan yang 
izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota tetapi Pemerintah 
menganggap terjadi pelanggaran yang serius; dan/atau (c) pengaduan pernah disampaikan 
kepada instansi yang bertanggungjawab di provinsi, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; (2) Instansi yang bertanggungjawab di provinsi 
melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria: (a) usaha dan/atau kegiatan 
yang izin lingkungannya diterbitkan oleh gubernur; (b) usaha dan/atau kegiatan yang izin 
lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota tetapi instansi yang bertanggung jawab 
di kabupaten/kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan 
oleh pemerintah provinsi; dan/atau (c) pengaduan pernah disampaikan kepada instansi yang 
bertanggungjawab di kabupaten/kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; (3) Instansi yang bertanggung jawab di 
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maupun partisipasi tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, 

PERMEN LH No. 9 Tahun 2010 hanya mengatur persoalan-

persoalan lingkungan yang dampaknya sudah terjadi atau dirasakan 

oleh masyarakat sehingga lembaga pengaduan ini lebih bersifat 

kuratif. 

Jika sengketa informasi lingkungan dengan badan publik 

seperti KLH atau pemerintah provinsi dan daerah dapat 

diselesaikan melalui upaya keberatan kepada atasan, komisi 

informasi, dan kemudian ke pengadilan, sengketa informasi 

lingkungan dengan pelaku usaha tidak memiliki jalur penyelesaian 

sengketa yang didesain untuk itu kecuali dengan melakukan 

gugatan ke pengadilan seperti yang terjadi dalam studi kasus 

longsornya Danau Wanagon. Dari sisi kemudan akses keadilan, 

upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkadang tidak 

efektif karena hambatan pemahaman dan keterampilan teknis 

hukum dari masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran lembaga 

penyelesaian sengketa baik di internal badan publik  maupun di luar 

sangat diperlukan.  

 

6. Ketentuan sanksi bagi pelanggaran akses informasi lingkungan 

yang lemah dan tidak konsisten. Sanksi bagi pelanggaran 

kewajiban pemenuhan akses informasi lingkungan tidak diatur 

secara komprehensif dan konsisten dalam UU PPLH:  

(a) Sanksi administrasi dalam UU PPLH tidak mengatur bagi 

pelanggaran informasi. Sanksi administrasi dalam UU PPLH 

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap izin lingkungan.63 

Padahal dalam beberapa peraturan kewajiban bagi pelaku 

usaha untuk pemenuhan akses informasi atau sistem 

informasi tidak dikaitkan secara tegas dengan persyaratan 

izin lingkungan. Kemudian, bentuk sanksi administratif 

dalam UU PPLH adalah: (1) teguran tertulis; (2) paksaan 

pemerintah; (3) pembekuan izin lingkungan; dan (4) 

pencabutan izin lingkungan. Bentuk sanksi paksaan 

                                                                                                                                              
kabupaten/kota melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
izin lingkungannya diterbitkan oleh bupati/walikota.  

63 Indonesia (a), Op. Cit., Ps. 76 ayat (1) menyatakan: Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 
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pemerintah diatur secara limitatif pada Pasal 80 UU PPLH 

dimana tidak menyebutkan sanksi berupa membuka 

informasi secara utuh dan akurat.64 Sedangkan penjatuhan 

sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan 

hanya bisa dilakukan jika pelaku usaha/kegiatan tidak 

melaksanakan paksaan pemerintah. Jadi, penjatuhan sanksi 

administrasi atas pelanggaran pemenuhan akses informasi ini 

berpotensi tidak dapat diterapkan berdasar UU PPLH.  

(b) Untuk sanksi pidana juga berpotensi tidak dapat diterapkan 

mengingat:65  

1. Tidak ada sanksi pidana untuk kewajiban membuka 

informasi (mandatory disclosure). Sanksi pidana dalam 

UU PPLH hanya mengatur tentang ketentuan 

misleading information, padahal dalam beberapa 

peraturan pelaksana tidak hanya mengatur tentang 

misleading information saja melainkan juga ketentuan 

mandatory disclosure; dan  

                                                           
64 Ibid, Ps. 80 menyatakan:  
(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. 
 
65 Ibid, Ps. 113 menyatakan: “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).” 
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2. Sanksi pidana dalam UU PPLH diatur secara limitatif 

hanya untuk informasi atau keterangan yang tidak 

benar/palsu/menyesatkan dalam rangka pengawasan 

dan penegakan hukum. Padahal pengawasan dan 

penegakan hukum hanya salah satu tahap saja dalam 

kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.     

(c) Sanksi terhadap pelanggaran informasi atau penghambat 

informasi masih banyak diarahkan hanya kepada pelaku 

usaha. Padahal dalam beberapa ketentuan ditemukan 

kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi 

lingkungan. 

 

4. Memperkuat Jaminan Akses Informasi Lingkungan Hidup:  

Suatu Rekomendasi 

4.1. Penguatan norma pemenuhan akses informasi 

 

Penguatan jaminan akses informasi lingkungan hidup perlu diarahkan 

dengan menutup beberapa kelemahan penormaan yang secara umum 

ditemukan dalam beberapa regulasi di bidang lingkungan sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya. Artinya beberapa penormaan di bawah ini dapat 

dipertimbangkan dalam setiap pembuatan aturan di bidang lingkungan hidup.    

1. Subyek hukum. Pengaturan tentang siapa yang dikenai kewajiban 

untuk membuka informasi lingkungan perlu dirinci secara tegas. Pengaturan di 

bawah UU PPLH pada intinya menyebutkan setiap orang dan Pemerintah. 

Sedangkan pengaturan pada UU KIP menyebutkan badan publik dengan 

pendekatan aliran dana (APBN/D, sumbangan masyarakat, atau bantuan luar 

negeri). Contoh pengaturan subyek hukum secara rinci dapat ditemukan pada 

Konvensi Aarhus maupun Environmental Information Regulation (3391/2004) 

yang mencakup: (a) instansi pemerintah pusat, regional atau provinsi, dan 

daerah; (b) perorangan atau badan hukum yang melaksanakan fungsi 

administrasi publik, memiliki tanggungjawab khusus, menjalankan kegiatan 

atau fungsi, yang terkait dengan lingkungan; (c) setiap badan atau pihak yang 

berada dibawah kontrol poin (a) dan (b) dan memiliki tanggungjawab terkait 

dengan lingkungan hidup, melaksanakan fungsi sebagai pengawai publik yang 
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terkait dengan lingkungan hidup dan yang menyediakan layanan masyarakat 

yang terkait dengan lingkungan hidup.66    

Pengaturan tentang siapa yang berhak memperoleh informasi atau 

pemohon juga diperlukan untuk menjamin agar informasi lingkungan 

diperoleh oleh pihak yang berkepentingan. Perlu dihindari upaya-upaya 

pembatasan melalui pengaturan ini sebagaimana terjadi dalam UU KIP dimana 

pihak yang dapat menjadi pemohon adalah warga Negara Indonesia dan badan 

hukum Indonesia. Pengaturan tentang siapa yang memiliki akses perlu 

didasarkan pada pendekatan kepentingan (parties with interest). Pendefinisian 

yang luas akan memberikan jaminan yang luas pula. Definisi yang cukup luas 

dapat dilihat pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan Hidup No. 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan 

Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup. Keputusan tersebut mendefinisikan siapa yang memiliki hak akses 

dengan 3 pendekatan: 1) masyarakat terkena dampak; 2) masyarakat yang 

berkepentingan; 3) pemerhati lingkungan.67 

2. Prinsip pemenuhan akses informasi. Pengaturan tentang prinsip 

atau asas hukum tentang pemenuhan akses informasi diperlukan sebagai nilai 

dasar dari ketentuan pemenuhan akses informasi lingkungan. Prinsip hukum 

pemenuhan akses informasi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan 

keputusan maupun penyelesaian sengketa atas pelaksanaan peraturan dalam 

rangka pemenuhan akses informasi lingkungan. Beberapa prinsip hukum yang 

perlu diatur dapat disesuaikan dengan prinsip pemenuhan akses informasi 

secara umum maupun yang telah tercantum dalam UU KIP. Tujuh Prinsip 

Umum Keterbukaan Informasi Publik yang perlu dipertimbangkan adalah: 68  

a) Adanya jaminan hak yang komprehensif meliputi hak untuk melihat dan 

memeriksa (right to inspect), hak untuk mendapat salinan dokumen/akses 

pasif (right to obtain the copy), hak untuk diinformasikan/akses aktif (right 

to be informed), hak untuk menyebarluaskan informasi (right to 

disseminate).  

b) Permintaan informasi tanpa memerlukan alasan 

                                                           
66 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access 

to Justice in Environmental Matters (Aarhus, Denmark:  25 June 1998), Article 2, dan Chapter 1 
Environmental Information Regulation (3391/2004) 

67 Indonesia (i), Op. Cit., Bab I Subbab 1.3.  
68 Henri Subagiyo dkk, Op. Cit., hal 71-82. Lihat pula Modul Pelatihan 3 Akses, 

(Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2010) hal 51. Lihat pula www. Article19.org 
diakses pada 8 September 2012.  
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c) Akses maksimal dengan pengecualian terbatas (Maximum Access Limited 

Exemption). Hal ini diwujudkan dengan: a) pengecualian harus 

didasarkan pada kehati-hatian melalui proses uji konsekuensi 

(consequential harm test) dan uji kepentingan publik yang lebih besar 

(balancing public interest test); b) pemberlakuan status kerahasiaan harus 

mempunyai batas waktu (tidak bersifat permanen) sepanjang 

pertimbangan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik terus tetap 

diberlakukan; c) ruang lingkup badan publik tidak terbatas pada institusi 

Negara tetapi juga di luar Negara yang memiliki dampak pada 

kepentingan publik.  

d) Akses informasi harus bersifat murah, cepat, utuh, akurat, dapat 

dipercaya dan tepat waktu.  

e) Adanya sistem pengelolaan informasi dan pelayanan informasi yang 

meliputi sistem pengumpulan dan produksi maupun penyebarluasan 

informasi.  

f) Penyelesaian sengketa informasi secara cepat, murah, kompeten, dan 

independen melalui proses konsensual maupun ajudikatif.  

g) Ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang menghambat akses informasi 

dan perlindungan bagi whistle blower. 

 

3. Jenis Informasi. Cakupan jenis informasi lingkungan perlu diatur 

mengingat tidak semua paraturan perundang-undangan lingkungan 

mendefinisikan hal ini secara jelas.69 Cakupan informasi lingkungan yang perlu 

dipertimbangkan untuk diatur antara lain:  

                                                           
69 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access 

to Justice in Environmental Matters (Aarhus, Denmark:  25 June 1998), Article 2. Konvensi 
Aarhus mendefinisikan cakupan informasi lingkungan sebagai berikut: “Informasi 
Lingkungan Hidup” berarti setiap informasi tertulis, visual, aural, dalam bentuk elektronik 
atau bentuk material lainnya tentang: (a) Bentuk elemen lingkungan hidup seperti udara dan 
atmosfer, air, tanah, lahan, lanskap dan situs alami termasuk lahan basah, pesisir dan area 
laut, keanekaragaman biologi dan komponen-komponennya, termasuk organisme yang 
secara genetis dimodifikasi dan interaksi antara elemen-elemen tersebut; (b) Faktor-faktor 
yaitu substansi, energi, kebisingan, radiasi, aktivitas atau upaya, termasuk upaya 
administratif, perjanjian lingkungan hidup, kebijakan, legislasi, rencana dan program yang 
mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi elemen-elemen lingkungan hidup yang 
disebutkan pada butir (a) di atas, dan biaya serta analisis ekonomi lainnya serta asumsi yang 
digunakan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup; (c) Kondisi keamanan dan 
kesehatan, kondisi kehidupan manusia, situs kebudayaan dan struktur bangunan 
sebagaimana mereka atau sebagaimana mereka dapat dipengaruhi oleh keadaan elemen 
lingkungan hidupatau melalui elemen tersebut, oleh faktor-faktor, aktivitas atau upaya yang 
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a) Informasi terkait dengan elemen lingkungan hidup seperti udara dan 

atmosfer, air, tanah, lahan, lanskap dan situs alami termasuk lahan 

basah, pesisir dan area laut, keanekaragaman hayati dan komponen-

komponennya, termasuk organisme yang secara genetis dimodifikasi 

dan interaksi antara elemen-elemen tersebut; 

b) Informasi terkait dengan materi, energi, zat kimia, kebisingan, radiasi, 

aktivitas atau upaya, termasuk upaya administrasi, perjanjian 

lingkungan hidup, kebijakan, legislasi, rencana dan program yang 

mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi elemen-elemen 

lingkungan hidup di atas, dan anggaran atau biaya serta analisis 

ekonomi lainnya serta asumsi, resiko atau pertimbangan yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup; 

c) Informasi terkait kondisi keamanan dan kesehatan, kondisi kehidupan 

manusia, situs kebudayaan dan struktur bangunan yang dipengaruhi 

atau mempengaruhi keadaan elemen lingkungan hidup; 

d) Informasi terkait dengan laporan pelaksanaan legislasi lingkungan 

hidup, pengambilan dan pelaksanaan keputusan (kebijakan, aturan 

pelaksanaan, dan izin), hasil pemantauan lingkungan hidup, 

pengawasan, dan penegakan hukum.  

e) Informasi terkait dengan kondisi darurat lingkungan hidup yang 

mempengaruhi elemen-elemen lingkungan maupun manusia.  

                                                                                                                                              
disebutkan di subparagraf (b) di atas. Lihat pula Chapter 1 Environmental Information 
Regulation (No.3391/2004) mendefinisikan “informasi lingkungan hidup” memiliki arti yang 
sama dengan Pasal 2 (1) dari Direktif, yaitu setiap informasi tertulis, visual, aural, elektronik 
atau bentuk material lainnya pada: (a) Bentuk elemen lingkungan hidup seperti udara dan 
atmosfir, air, tanah, lahan, lanskap dan situs alami termasuk lahan basah, pesisir dan area 
laut, keanekaragaman biologi dan komponen-komponennya, termasuk organisme yang 
secara genetis dimodifikasi dan interaksi antara elemen-elemen tersebut; (b) Faktor-faktor 
yaitu substansi, energi, kebisingan, radiasi atau limbah, termasuk limbah radio aktif, emisi, 
gas buang dan pembuangan ke lingkungan hidup, mempengaruhi atau mungkin 
mempengaruhi elemen-elemen lingkungan hidup yang disebutkan pada butir (a); (c) Upaya-
upaya (termasuk upaya administratif), seperti kebijakan, legislasi, rencana, program, 
perjanjian lingkungan hidup dan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi atau kemungkinan 
dapat mempengaruhi elemen-elemen dan faktor yang disebutkan di poin (a) dan (b) juga 
upaya atau kegiatan yang dirancang untuk melindungi elemen-elemen tersebut; (d) Laporan 
pelaksanaan legislasi lingkungan hidup; (e) Biaya-keuntungan dan analisa ekonomi atau 
asumsi lainnya yang digunakan dalam kerangka kerja upaya dan aktivitas yang disebutkan di 
poin (c); dan (f) Kondisi keamanan dan kesehatan manusia, termasuk kontaminasi rantai 
makanan, dimana relevan, kondisi kehidupan manusia,  situs kebudayaan dan struktur 
bangunan sebagaimana mereka adanya atau sebagaimana mereka dapat dipengaruhi oleh 
keadaan elemen lingkungan hidup sesuai yang disebutkan di poin (a) atau melalui elemen 
tersebut sebagaimana disebutkan di poin (b) dan (c). 
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Jika dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi, pengaturan 

tentang jenis-jenis informasi lingkungan di atas bukanlah bersifat limitatif, 

artinya informasi lingkungan selain dari yang disebutkan pada daftar jenis 

informasi di atas harus tetap dapat diakses sepanjang bukan termasuk 

informasi yang rahasia. Pengaturan tentang jenis-jenis informasi lingkungan di 

atas dapat mempermudah pengelolaan sistem informasi.  

4. Standar minimum. Peraturan perundang-undangan perlu mengatur 

tentang standar pelaksanaan pemenuhan akses informasi sebagai acuan bagi 

pelaksana maupun masyarakat yang berkepentingan atas informasi 

lingkungan. Standar yang perlu diatur tersebut merupakan standar minimum 

yang harus diatur lebih lanjut dalam Standard Operational Procedure (SOP) pihak 

yang memiliki kewajiban. Untuk memastikan agar setiap pengemban 

kewajiban memiliki standar, bagi pelaku usaha kewajiban memiliki SOP perlu 

dijadikan sebagai syarat prosedur permohonan izin lingkungan. Hal ini 

dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan dimana pada Pasal 48 Ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa izin 

lingkungan harus memuat persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sedangkan bagi pemerintah telah 

diatur dalam UU KIP dan peraturan pelaksananya. Adapun standar minimum 

yang perlu diatur, antara lain: (a) sistem pengumpulan dan pendokumentasian 

(pengarsipan) informasi; (b) sistem penyebarluasan informasi baik aktif 

maupun pasif; (c) standar penyajian termasuk kelengkapan isi dari informasi; 

(d) standar pengelolaan pengaduan atau sengketa secara internal.    

5. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Salah satu 

kelemahan mendasar dari peraturan tentang informasi lingkungan adalah tidak 

adanya prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa yang memadai. 

Prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dalam 

PERMEN LH No. 9/2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan 

Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan 

Hidup hanya menitikberatkan pada dugaan pencemaran atau perusakan 

dengan mendasarkan pada izin lingkungan. Selain itu, independensi lembaga 

ini juga layak untuk dipertimbangkan mengingat lembaga ini berada dibawah 

pemerintah sebagai regulator maupun pengambil keputusan sehingga lebih 

berupa lembaga keberatan (upaya administrasi) dan juga memungkinkan 

terjadi conflict of interest. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa 

dapat diatur dengan dua opsi, yaitu:  

a) Menggunakan lembaga pengaduan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan di bawah pemerintah. Lembaga ini dapat dipertahankan 
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namun perlu direvitalisasi dengan: (a) memperluas obyek sengketa 

agar tidak hanya dugaan terjadinya pencemaran atau perusakan 

lingkungan saja melainkan juga sengketa informasi lingkungan; (b) 

mempertimbangkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan 

integritas yang baik untuk duduk didalamnya (ad hoc) dan diberi 

wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi 

lingkungan.  

b) Memberikan wewenang kepada Komisi Informasi sebagai lembaga 

yang mengelola pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi 

lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan wewenang 

kepada Komisi Informasi untuk: (a) menyelesaikan sengketa dan 

mengambil keputusan atas pelanggaran informasi lingkungan, tidak 

hanya menyangkut badan publik di bawah UU KIP melainkan juga 

pelaku usaha dibawah UU PPLH; (b) memerintahkan kepada 

pemerintah agar menjatuhkan sanksi administrasi apabila putusan 

untuk memenuhi kewajiban dalam membuka informasi lingkungan 

tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.  

6. Sanksi. Pengaturan sanksi dapat diarahkan kepada sanksi pidana 

maupun administrasi. Meskipun terbatas, sanksi pidana dapat merujuk kepada 

sanksi bagi tindakan yang mengakibatkan misleading information yang dikaitkan 

dengan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 

113 UU PPLH.70 Apabila kita kaji, tindakan pengawasan dan penegakan hukum 

merupakan salah satu kegiatan saja dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Agar pasal ini dapat didayagunakan, maka 

harus diatur bahwa kewajiban pelaku usaha untuk membuat SOP informasi 

lingkungan adalah sebagai syarat prosedural permohonan izin lingkungan. 

Dengan demikian pelaksanaan dari SOP tersebut merupakan bagian dari 

ketaatan pelaku usaha atas izin lingkungan yang harus diawasi. Hal ini akan 

memperkuat aktivitas pengawasan sebagai salah satu aktivitas untuk 

                                                           
70 Indonesia (a), Op. Cit., Ps. 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 55 UU KIP mengatur: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi 
Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 
Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah) .” 
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mengumpulkan informasi sehingga informasi hasil pengawasan dapat 

dipublikasikan.  

Demikian juga untuk pengaturan sanksi administrasi. Oleh karena 

pengaturan sanksi administrasi dalam UU PPLH hanya ditekankan pada 

pelanggaran izin lingkungan,71 maka pengaturan yang mengaitkan SOP 

informasi lingkungan sebagai salah satu syarat prosedural permohonan izin 

lingkungan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administrasi.    
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PERUBAHAN IKLIM DAN DEMOKRASI: KETERSEDIAAN DAN AKSES 

INFORMASI IKLIM, PERANAN PEMERINTAH, DAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI ADAPTASI 

PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA 

Perdinan1 

 

Abstrak 

Perubahan iklim merupakan fenomena iklim global yang dipicu dengan adanya 

pemanasan global akibat kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. 

Memahami dampak perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi di 

Indonesia, pemerintah Indonesia merespon melalui berbagai kebijakan yang 

dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Tulisan ini 

membahas mengenai „posisi‟ kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim di 

Indonesia. Tantangan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim juga 

dibahas berdasarkan studi pustaka dan interpretasi dari dokumen-dokumen 

terkait adaptasi perubahan iklim. Pembahasan juga dilakukan terkait 

ketersediaan dan akses informasi iklim yang sangat diperlukan dalam penilaian 

dampak perubahan iklim sebagai langkah awal dalam penyusunan langkah-

langkah adaptasi. Hasil telaah menunjukkan ketersediaan dan kemudahan 

akses terhadap data hasil pengamatan iklim (observasi) masih menjadi 

pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian. Peran aktif masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi iklim sangat 

diperlukan mengingat ketersediaan informasi iklim yang masih terbatas. 

Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan daerah serta partisipasi publik dalam 

program-program adaptasi juga dianjurkan dan sangat diperlukan. Masyarakat 

perlu dilibatkan pada saat penyusunan program-program adaptasi. Walaupun 

                                                             

1 Penulis adalah Peneliti di Departemen Geofisika dan Meteorologi, Institut Pertanian 

Bogor, Bogor-Indonesia dan Center for Climate Risk and Opportunity Management, 

Institut Pertanian Bogor, Bogor-Indonesia. 
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demikian, mekanisme kerjasama antara Pemerintah Pusat, daerah dan 

masyarakat terutama terkait dengan pendanaan pelaksanaan adaptasi 

perubahan iklim masih memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat adanya 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah diatur oleh 

undang-undang. Dukungan dunia internasional dalam pelaksanaan program-

program adaptasi perubahan iklim juga masih diperlukan mengingat berbagai 

kegiatan adaptasi perubahan iklim di Indonesia berbasis proyek kerjasama 

internasional. 

Kata kunci: perubahan iklim, adaptasi, undang-undang, akses informasi iklim, 

partisipasi publik 

 

Abstract 

Climate change is a global climate phenomenon triggered by global warming caused by 

the rising of green house gases consentration in the atmosphere. Understanding the 

climate change impact towards various economic sectors in Indonesia, the Government 

of Indonesia responded through numerous policies incorporated in various Acts and 

Government Regulations. This article elaborates the policy 'position' related to the 

climate change adaptation in Indonesia. The challenges in the implementation of climate 

change adaptation also elaborated based on literature study and interpretation from the 

documents related to climate change adaptation. The elaboration also conducted in 

relation to provision and access to information on climate which are necessary in the 

assessment of climate change impact as initial steps in the making of adaptation steps. 

The study result shows provision and easiness of access towards observation data 

results is still a homework which is subject to concern. Community active involvement 

in the observation and information gathering information related to climate are 

necessary considering the provision of climate information is still limited. Cooperation 

betwen Central Government, Local Government and the public participation in the 

adaptation programs also suggested and very necessary. Community should be involved 

in the making of adaptation programs. Despite of that fact, the cooperation mechanism 

between Central and Local Government and the community, moreover related to the 

funding of climate adaptation implementation still need further study, considering the 

division of authority between Central and Local Government that has been regulated in 

the law. Support of international world in the implementation of climate change 

adaptation program is still needed as well, considering various climate change 

adaptation activities are based on international cooperation projects. 
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participation 

 

1. Pendahuluan 

  

Pemanasan global akibat peningkatan gas rumah kaca yang memicu 

terjadinya perubahan iklim telah menjadi perhatian dunia pada beberapa 

dekade terakhir.  Fenomena tersebut menarik perhatian dikarenakan potensi 

dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi yang dapat 

mengancam kehidupan manusia (Wilby et al. 2009; Barnett 2010). Walaupun 

demikian perlu dipahami, dampak perubahan iklim tidak merata dirasakan 

oleh seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan dari United Nations 

Framework Convention on Climate Change, negara-negara berkembang dipandang 

lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dikarenakan kapasitas adaptasi 

(i.e., sosial, teknologi dan finansial) yang rendah (UNFCCC 2007). Lokasi 

negara-negara disekitar ekuator dengan suhu udara yang sudah relatif hangat 

dibandingkan dengan daerah lintang tinggi menambah kerentanan daerah di 

sekitar ekuator terhadap dampak perubahan iklim.  

Di Indonesia, dampak perubahan iklim diindikasikan dengan adanya 

peningkatan frekuensi fenomena iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan 

dan banjir. Fenomena iklim yang dikenal dengan ENSO (El-Nino-Southern 

Oscillation) yang terdiri dari kejadian El Nino dan La Nina sangat 

mempengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia. Kejadian El Nino 

diidentikan dengan kejadian kekeringan, sementara La Nina diidentikan 

dengan kejadian banjir. Berdasarkan laporan Timmermann et al. (1999), 

diinformasikan bahwa pemanasan global dapat berdampak pada 

meningkatnya frekuensi kejadian ENSO. Indikasi tersebut dikaitkan dengan 

adanya laporan mengenai peningkatan frekuensi kejadian kekeringan di 

Indonesia dalam empat dekade terakhir (Boer and Subbiah 2005) dan kejadian 

banjir diberbagai wilayah di Indonesia pada periode 2001-2004 (MoE 2007). 

Dalam dokumen Rencana Aaksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 

(selanjutnya disebut RAN-API) (BAPPENAS 2012) dan Indonesia Country Report 

(MoE 2007) dirangkum dan dilaporkan berbagai potensi dampak perubahan 

iklim pada berbagai sektor ekonomi misalnya: pertanian, kehutanan, perikanan, 

kesehatan, pesisir, sumber daya air. 
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Memahami potensi dampak perubahan iklim, berbagai upaya dilakukan 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (i.e., mitigasi perubahan iklim). 

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: konservasi dan penanaman 

kawasan hutan, penggunaan teknologi hemat energi, dan eksplorasi sumber 

energi terbarukan. Dalam konteks penanganan perubahan iklim tersebut, 

pemerintah Indonesia menunjukkan peran aktif dan responsif. Setelah 

Konferensi Bumi di Brazil pada tahun 1992, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Kerangka 

Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (United Nations 

Framework Convention on Climate Change). Selanjutnya, kebijakan/regulasi 

terkait mitigasi perubahan iklim dikeluarkan, misal: Undang- undang No. 17 

Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, yang menunjukkan 

keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju („memerangi‟) 

pemanasan global. Baru-baru ini pemerintah Indonesia juga mengeluarkan 

Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca 

(RAN-GRK) dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Inventarisasi 

Emisi GRK.  

Terlepas dari langkah-langkah mitigasi tersebut, perubahan iklim yang 

sedang terjadi saat ini (Andresen, Hilberg, and Kunkel 2012; Lobell, Schlenker, 

and Costa-Roberts 2011) diperkirakan terus berlanjut di masa depan (IPCC 

2007). Kondisi ini mendorong perlunya dilakukan langkah-langkah adaptasi 

perubahan iklim guna mengurangi potensi negatif dan memaksimalkan potensi 

positif dampak perubahan iklim. Merespon dorongan adaptasi perubahan 

iklim, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan dikeluarkannya 

dokumen RAN-API (BAPPENAS 2012). Namun, dokumen tersebut masih 

bersifat umum mengenai arahan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam 

dokumen RAN-API (BAPPENAS 2012) tertulis: “pertimbangan terhadap resiko 

dan dampak perubahan iklim perlu diterjemahkan ke dalam rencana aksi dan 

strategi adaptasi nasional, rencana pembangunan jangka menengah, kebijakan 

dan regulasi, dan struktur kelembagaan.” Dikeluarkannya dokumen RAN-API 

tersebut menunjukkan respon positif dari pemerintah Indonesia dalam upaya 

mensinergikan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional 

berkelanjutan. 

Tindak lanjut dari RAN-API, adalah pemilihan adaptasi yang dapat 

dilakukan di berbagai daerah. Memahami dampak perubahan iklim bervariasi 

tergantung lokasi atau daerah (i.e., ketidaksetaraan dampak), diperlukan kajian 

dampak dan kerentanan perubahan iklim spesifik sektor ekonomi pada suatu 
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lokasi atau daerah sebagai langkah awal untuk pemilihan opsi adaptasi 

perubahan iklim. Selanjutnya, evaluasi terhadap opsi adaptasi dilakukan 

mengingat pelaksanaan adaptasi perubahan iklim memerlukan biaya tambahan 

(Tamirisa 2008). Salah satu unsur penting yang diperlukan dalam melakukan 

kajian dampak dan kerentanan perubahan iklim adalah informasi iklim. Dalam 

tulisan ini informasi iklim lebih ditekankan pada informasi iklim yang 

diperoleh berdasarkan olahan dari data iklim hasil pengamatan (observasi) dari 

stasiun iklim. Informasi iklim memegang peranan vital dalam identifikasi 

dampak perubahan iklim global terhadap kondisi iklim suatu daerah. 

Kecenderungan (trend) unsur iklim seperti curah hujan dan suhu udara 

observasi merupakan tahap paling awal untuk melihat pengaruh perubahan 

iklim disuatu daerah. Informasi iklim tersebut juga diperlukan untuk menjalani 

model-model dampak, misalnya: model simulasi tanaman untuk mengkaji 

dampak variabilitas iklim di suatu wilayah terhadap sektor pertanian. 

Informasi iklim juga diperlukan untuk validasi luaran model iklim yang 

dipergunakan untuk proyeksi kondisi iklim masa depan, penyusunan skenario 

perubahan iklim. Ketidakpastian perubahan iklim di masa depan seringkali 

didekati dengan cara menggunakan lebih dari satu model iklim ataupun 

skenario emisi. Untuk memahami kemampuan model-model iklim, validasi 

luaran model iklim untuk periode saat ini (control) dilakukan dengan 

menggunakan informasi iklim hasil pengamatan (observasi). Penyusunan 

skenario perubahan iklim juga memerlukan informasi iklim observasi, misalnya 

dengan cara mengubah (adjust) informasi iklim observasi dengan perbedaan 

antara proyeksi iklim masa depan dan periode control.  

Walaupun demikian, ketersediaan informasi (observasi) iklim dan 

aksesnya seringkali menjadi kendala terutama di berbagai negara. Adanya 

kebijakan iklim yang memberikan arahan dan dorongan pelaksanaan adaptasi 

perubahan iklim juga merupakan elemen penting dalam proses implementasi 

program-program adaptasi sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat. 

Memahami isu-isu tersebut, tulisan ini membahas mengenai perkembangan 

kebijakan terkait pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dan 

tantangan-tantangan pelaksanaan program adaptasi. Selanjutnya, dibahas 

mengenai ketersediaan dan akses informasi iklim di Indonesia. Pembahasan 

terutama ditekankan pada kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan terkait 

dengan diseminasi data iklim hasil pengamatan serta dorongan untuk 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengamatan iklim. Pada bagian 

akhir, dibahas mengenai peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam 



PERDINAN 

114 

 

pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Pembahasan diarahkan dengan 

menelusuri kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan dalam mendorong 

peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di 

Indonesia. Telaah ini diperlukan mengingat sinergi antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan program-

program adaptasi. 

 

2. Landasan Pelaksanaan dan Kebijakan  

Adaptasi Perubahan Iklim 

 

Sebagaimana dijelaskan diatas, pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di 

Indonesia didorong dengan adanya fakta-fakta yang menunjukkan pengaruh 

perubahan iklim global terhadap kondisi iklim di Indonesia. Analisis suhu 

udara pada berbagai lokasi di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai 

penelitian sebagaimana dirangkum dalam dokumen RAN-API (BAPPENAS 

2012) menunjukkan adanya tren suhu udara dalam beberapa dekade terakhir. 

Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga 

menunjukkan adanya tren positif suhu udara pada berbagai lokasi di Indonesia 

(BMKG 2012). Berbagai kejadian iklim ekstrim yang dapat berakibat pada 

bencana terkait iklim di Indonesia, misalnya: kekeringan dan banjir, disinyalir 

frekuensinya meningkat pada dekade terakhir ini sebagaimana dirangkum oleh 

Boer dan Perdinan (2008). 

Adanya peningkatan kejadian bencana terkait iklim tersebut dapat 

meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim di 

masa depan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2004 

tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja 

Perserikatan Bangsa-BangsaTentang Perubahan Iklim bahwa ratifikasi Protokol 

Kyoto dilakukan dengan pertimbangan, sebagaimana tertera pada bagian 

menimbang huruf b, “bahwa sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara 

dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat 

rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut.” 

Memahami potensi dampak perubahan iklim, penyusunan dan pelaksanaan 

strategi adaptasi perubahan iklim merupakan langkah yang perlu dilakukan.  

Adaptasi secara harafiah bukanlah sebuah hal yang baru mengingat 

manusia selalu berupaya beradaptasi terhadap lingkungan (automated 

adaptation). Walaupun demikian, tersedianya pendekatan model-model iklim 

yang dapat digunakan untuk melakukan proyeksi perubahan iklim di masa 
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depan berdasarkan berbagai skenario konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer 

(IPCC 2007) memberikan peluang untuk melakukan perencanaan strategi 

adaptasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan. Dalam 

Penjelasan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dinyatakan,  

”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.” 

Walaupun demikian, perlu dicermati bersama bahwa secara eksplisit UU No. 

32 Tahun 2009 tidak ditujukan sebagai instrumen kebijakan pelaksanaan 

program adaptasi di Indonesia, dimasukannya pengertian adaptasi perubahan 

iklim lebih pada sikap proaktf pemerintah Indonesia untuk mendorong 

pelaksanaan program-program adaptasi perubahan iklim. Secara umum UU 

No. 32 Tahun 2009 merupakan pembaharuan UU No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam hal dimasukkannya isu-isu 

berkaitan dengan perlunya pertimbangan terhadap fenomena perubahan iklim 

dalam pengelolaan lingkungan hidup.  

Selanjutnya, dikeluarkannya dokumen RAN-API yang dipublikasikan 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), belum cukup 

kuat untuk „dijadikan‟ landasan instrumen kebijakan pelaksanaan adaptasi 

perubahan iklim di Indonesia. Dalam RAN-API dijabarkan berbagai opsi 

adaptasi yang disarankan untuk dilakukan oleh masing-masing sektor (i.e., 

kementrian dan lembaga) di Indonesia.  Adapun tujuan dari penyusunan 

kerangka RAN-API adalah untuk menguatkan sinergi/koordinasi antar 

lembaga pemerintah dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pelaksanaan program-program adaptasi perubahan iklim untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.  

Menilik lebih lanjut arahan opsi adaptasi perubahan iklim yang disarikan 

pada dokumen RAN-API (p.41-52), arahan adaptasi untuk tiap sektor terlihat 

masih sangat umum sehingga diperlukan kajian spesifik lokasi atau daerah 

untuk mendetailkan opsi adaptasi untuk lokasi atau daerah tersebut. Salah satu 

cara yang dapat ditempuh adalah dengan memetakan variasi spasial 

kerentanan (i.e., vulnerability) dampak perubahan iklim dan kapasitas adaptasi 
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(i.e., adaptive capacity) untuk sektor spesifik pada suatu daerah. Kajian 

kerentanan dan kapasitas adaptasi sangat bermanfaat sebagai landasan dalam 

penyusunan strategi adaptasi untuk suatu sektor yang ditujukan untuk suatu 

daerah/lokasi. Selanjutnya penilaian biaya (cost) dan manfaat (benefit) untuk 

setiap opsi adaptasi perlu dilakukan dalam upaya membantu pemilihan opsi 

adaptasi yang dapat diimplementasikan untuk suatu daerah. Instrumen 

kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai 

dasar pelaksanaan kajian kerentanan dan kapasitas adaptasi tersebut adalah 

Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) huruf e. Dalam Pasal tersebut dinyatakan “KLHS memuat kajian antara 

lain:  … e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan 

iklim”. Meskipun dinyatakan dalam Pasal 16 huruf e UU 32 Tahun 2009 

tersebut, Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur mengenai 

pelaksanaan adaptasi terutama untuk mendukung pelaksanaan program 

adaptasi di daerah saat ini belum tersedia. Oleh karena itu diperlukan langkah 

selanjutnya untuk penyusunan kebijakan (peraturan) dalam rangka mendorong 

pelaksanaan program adaptasi di daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan 

kota). Sebagaimana langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam program 

mitigasi perubahan iklim yang telah memiliki landasan kebijakan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Inventarisasi Emisi GRK. Adanya instrumen kebijakan tersebut 

diperlukan sebagai acuan bagi daerah dalam melakukan berbagai program 

adaptasi perubahan iklim.  

Sebagai masukan dalam penyusunan peraturan mengenai pelaksanaan 

program-program adaptasi, perlu dimasukkan mengenai arahan untuk 

mengevaluasi berbagai opsi adaptasi perubahan iklim. Selain penilaian manfaat 

ekonomi dari adaptasi terpilih, perlu dipertimbangkan manfaat opsi adaptasi 

tersebutterhadap pembangunan. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan 

mengingat tujuan utama pelaksanaan adaptasi perubahan iklim adalah untuk 

mendukung pembangungan berkelanjutan (sustainable development). Faktor 

tambahan yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan pada pertumbuhan 

(pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), keberlanjutan lingkungan (pro-

environment) and masyarakat miskin (pro-poor) (MoE 2007). Secara khusus 

keberpihakan pada masyarakat miskin diperlukan mengingat adanya 

„ketidakadilan‟ dampak perubahan iklim, dimana dampak negatif perubahan 

iklim lebih banyak dialami oleh masyarakat miskin. Selanjutnya, prinsip 

pembangunan berkelanjutan juga menyiratkan secara eksplisit mengenai 
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kesetaraan antar generasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 32 

Tahun 2009 yang berbunyi,  

“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.”  

Secara umum, langkah (i.e., pilihan opsi) adaptasi perubahan iklim diarahkan 

untuk meningkatkan daya lenting (resiliency) suatu sektor ekonomi pada suatu 

daerah yang dinilai rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga tujuan-

tujuan pembangungan berkelanjutan tidak terhambat.  

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir secara umum proses pemilihan adaptasi perubahan 

iklim dikaitkan dengan dokumen dan kebijakan terkait yang telah dikeluarkan 

pemerintah Indonesia. Definisi adaptasi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 

57 UU No. 32 Tahun 2009 digunakan sebagai dorongan dalam pelaksanaan 

adaptasi perubahan iklim. Peraturan untuk pelaksanaan program adaptasi 

masih diperlukan untuk menjabarkan proses pemilihan adaptasi dan 

pelaksanaannya.  
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3. Tantangan Pelaksanaan  

Adaptasi Perubahan Iklim 

 

Secara umum, tantangan utama perencanaan dan pelaksanaan program 

adaptasi perubahan iklim adalah pada ketersediaan informasi iklim yang 

diperlukan untuk melaksanakan kajian dampak dan kerentanan suatu daerah 

terhadap suatu daerah. Perdinan dan Winkler (2013) mengidentifikasi beberapa 

isu terkait penilaian dampak iklim yang saat ini dilakukan. Salah satu isu yang 

diangkat adalah ketersedian data iklim hasil pengamatan yang digunakan 

untuk melakukan kajian dampak iklim. Dalam dokumen RAN-API juga 

ditemui kendala terhadap ketersediaan data observasi hasil pengamatan stasiun 

iklim, sehingga pemanfaatn informasi iklim alternatif (missal: data satellite dan 

grid) dilakukan.  Hal ini menjadi perhatian mengingat perencanaan adaptasi 

yang efektif memerlukan ketersediaan informasi iklim yang akurat dan 

terpercaya (UNFCCC 2007). 

Kendala lainnya adalah terkait dengan koordinasi dan ketersediaan dana 

adaptasi. Pelaksanaan program-program adaptasi memerlukan koordinasi dari 

semua stakeholders. Permasalahannya, koordinasi antar departemen yang 

manangani masalah terkait iklim dan kajian bencana terutama di negara-negara 

berkembang relatif masih kurang (Mitchell, Tanner, and Wilkinson 2006). 

Dalam bidang pendanaan, tambahan dana diperlukan untuk pelaksanaan 

program-program adaptasi (Tamirisa 2008). Permasalahannya adalah negara-

negara berkembang memiliki anggaran terbatas dan sudah dialokasikan untuk 

berbagai keperluan pembangungan, sehingga bantuan internasional dalam 

pelaksanaan program adaptasi diperlukan (UNFCCC 2007). Namun, sangat 

disayangkan ketersediaan dana internasional untuk membantu pelaksanaan 

adapasi masih jauh dari cukup (Oxfam 2007).  

Di Indonesia kedua permasalahan tersebut juga ditemui sebagaimana 

dinyatakan dalam dokumen RAN-API bahwa koordinasi merupakan masalah 

penting dalam pelaksanaan program adaptasi dan ketersediaan dana nasional 

untuk pelaksanaan adaptasi sangat terbatas dan bantuan internasional 

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program-program adaptasi yang 

direncakan (BAPPENAS 2012, p.53-55). Dokumen RAN-API sendiri ditujukan 

untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar 

departemen/kementrian/badan di Indonesia untuk bekerjasama dalam 

pelaksanaan program-program adaptasi. Melihat kedua permasalahan tersebut, 

selanjutnya akan dibahas mengenai akses informasi iklim di Indonesia dan 
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sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-

program adaptasi.  

 

4. Ketersediaan dan Akses Informasi Iklim di Indonesia 

  

Sebagaimana didiskusikan diatas bahwa akses terhadap informasi 

(observasi) iklim sangat diperlukan dalam merespon perubahan iklim (i.e., 

adaptasi perubahan iklim). Dalam laporannya, UNFCCC(2007) memaparkan 

ketersediaan informasi iklim terutama data iklim hasil pengamatan yang 

terpercaya sangat diperlukan untuk perencanaan program-program adaptasi 

dan kolaborasi antara penyedia dan pengguna data iklim mutlak diperlukan. 

Berlandaskan pada keperluan tersebut, dalam dokumen UNFCCC Artikel 5 

dijabarkan mengenai perlunya dukungan komunitas dunia untuk membantu 

kegiatan penelitian bidang iklim dan sistem pengematan iklim untuk negara-

negara berkembang (UNFCCC 2007). 

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang merupakan kelanjutan dari 

Peraturan Presiden Indonesia No. 61 tahun 2008 tentang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika, secara umum wewenang diberikan kepada Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan pengamatan 

cuaca/iklim dan mengoordinasikan hasil pengamatan cuaca/iklim yang 

dilakukan lembaga lain serta menginformasikan kepada publik. Dalam Pasal 6 

UU No. 31 Tahun 2009 dinyatakan: “Badan mengoordinasikan 

penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah lainnya dan pemerintah daerah”. Dalam kaitannya 

dengan koordinasi tersebut, wewenang publikasi informasi kepada publik 

dimiliki oleh BMKG sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, ”Setiap stasiun 

pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang masuk dalam sistem 

jaringan pengamatan dapat mengakses data hanya untuk mendukung tugas 

pokok atau kepentingannya,” serta Pasal 19 ayat (1), “Setiap stasiun 

pengamatan yang didirikan oleh selain Badan dilarang memublikasikan data 

hasil pengamatannya langsung kepada masyarakat kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang.” Selanjutnya, dalam Pasal 3 dinyatakan:  

“Penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 

bertujuan untuk: d. mendukung kebijakan pembangunan 
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nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; e. 

meningkatkan layanan informasi secara luas, cepat, tepat, akurat, 

dan mudah dipahami;”  

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, BMKG diberikan amanat untuk 

mempublikasikan informasi iklim hasil pengamatan terhadap masyarakat. 

Gambaran umum bagian-bagian wewenang BMKG yang diatur dalam UU No. 

31 Tahun 2009 dirangkum dalam Gambar 2. 

 

Gambar 2. Gambaran umum bagian-bagian dari UU No. 31 Tahun 2009 

mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Dalam konteks adaptasi perubahan iklim, informasi iklim diperlukan 

sebagai langkah awal untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap 

kondisi iklim suatu wilayah, menilai dampak perubahan iklim, dan menyusun 

skenario perubahan iklim masa depan yang diperlukan untuk kajian dampak 

sektoral. Sehingga, akses terhadap informasi iklim yang terpercaya sangat 

diperlukan. Dalam hal akses terhadap informasi iklim yang dapat dipandang 

sebagai informasi publik, masyarakat memiliki hak penuh sebagaimana diatur 

dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 31 Tahun 2009, “masyarakat berhak 

memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan”. Pasal ini senada dengan hak atas informasi publik 

yang diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik pada Pasal 2 ayat (1) dan (3) yang menyatakan: (1) Setiap 

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

Informasi Publik, (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap 

Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan 

cara sederhana. 
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Dalam menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, BMKG telah 

berupaya mendiseminasikan informasi cuaca dan iklim kepada publik melalui 

website, http://bmkg.go.id/ (diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2013). Dalam 

website tersebut diinformasikan mengenai hasil pengamatan cuaca/iklim 

harian pada berbagai kota di Indonesia dan hasil analisis data cuaca/iklim 

lainnya untuk keperluan operasional. Secara spesifik BMKG juga sedang 

mengembangkan portal Climate Early Warning System, 

http://cews.bmkg.go.id/depan.bmkg (diakses terakhir tanggal 25 Oktober 

2013), yang memuat informasi terkait iklim ekstrim, seperti: indeks kekeringan, 

hari tanpa hujan, dan pantauan iklim ekstrim. BMKG juga memiliki portal 

khusus untuk diseminasi informasi terkait hasil kajian perubahan iklim pada 

daerah tertentu (saat ini ada untuk Bali), yaitu di 

http://bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Klimatologi/Informasi_Perubahan_Iklim.b

mkg (diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2013).  

Berbagai upaya BMKG dalam menjalankan amanah undang-undang 

patut diapreasiasi. Walaupun demikian, secara spasial sebaran stasiun iklim 

yang dimiliki BMKG (tersedia) belum mencukupi untuk mencakup seluruh 

wilayah Indonesia. Sebagian besar stasiun iklim terletak di pulau Jawa, 

sementara pulau lain terutama Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur 

memiliki stasiun iklim yang relatif sedikit. Kondisi ini dapat berdampak dalam 

penilaian dampak perubahan iklim mengingat dampak perubahan iklim 

lokasi/daerah bersifat spesifik. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari 

instansi lain dan masyarakat dalam melakukan pengamatan iklim dan cuaca. 

Secara temporal, data iklim (i.e., suhu udara, curah hujan) harian dan bulanan 

jangka panjang (misal 30 tahun) saat ini juga belum dapat diakses secara on-

line. 

Untuk layanan akses terhadap data iklim jangka panjang tersebut, BMKG 

mengenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

Walaupun demikian, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan: 

Pasal 4 ayat (1) “Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan 

huruf d, dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)”, dengan ketentuan 

harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan (Pasal 4 ayat 3). Berkaitan 

dengan adaptasi perubahan iklim, rincian kegiatan tertentu yang tertera pada 

http://bmkg.go.id/
http://cews.bmkg.go.id/depan.bmkg
http://bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Klimatologi/Informasi_Perubahan_Iklim.bmkg
http://bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Klimatologi/Informasi_Perubahan_Iklim.bmkg
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PP No. 4 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 2 dan masuk dalam lingkup informasi iklim 

yang diperlukan untuk adaptasi iklim antara lain:   

a.  kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen 

internasional; 

b. kegiatan penanggulangan bencana; […] 

f.  kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan/atau 

g.  kegiatan Pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

Menilik lebih lanjut pasal-pasal tersebut diatas, secara umum BMKG 

menitikberatkan tarif akses informasi iklim untuk keperluan komersial, 

sementara kegiatan non-komersial atau kegiatan atas kerjasama dengan BMKG 

tidak dikenakan. Dalam rangka mendukung pasal-pasal tersebut dan adaptasi 

perubahan iklim di Indonesia, perlu diatur mengenai kewajiban bagi pengguna 

untuk kegiatan non-komersial untuk mempublikasikan data hasil olahannya 

kepada publik dengan menyitir BMKG sebagai sumber data. Sebagai contoh, di 

data iklim harian (i.e., curah hujan, temperature maksimum dan minimum) 

jangka panjang dari berbagai stasiun dalam jaringan United States of Historical 

Climate Network (USHCN) (Menne, C. N. Williams, and Vose 2012b, 2012a) 

dapat dengan mudah diakses melalui website, 

http://cdiac.ornl.gov/epubs/ndp/ushcn/ushcn.html (diakses terakhir 25 

Oktober 2013). Data-data iklim harian yang masuk dalam jaringan stasiun the 

Iowa Environmental Mesonet (IEM) Network, 

http://mesonet.agron.iastate.edu/request/coop/fe.phtml (diakses terakhir 25 

Oktober 2013), juga dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Perbedaan dari 

data yang tersimpan dalam USHCN dan database Iowa-Mesonet adalah pada 

wilayah cakupan dan penanganan data kosong. USHCN memiliki wilayah 

cakupan untuk seluruh US, sementara Iowa-Mesonet hanya tersedia untuk 

wilayah Midwest (IEM 2013). Walaupun demikian, penanganan data kosong 

belum dilakukan pada jaringan USHCN, sementara penanganan data kosong 

sudah dilakukan pada jaringan stasiun Iowa Mesonet (IEM 2013).  Kedua 

jaringan tersebut memilih stasiun-stasiun iklim yang memiliki data iklim cukup 

panjang. Sumber data iklim tersebut berasal dari stasiun iklim yang dikelola 

oleh National Weather Service (NWS COOP).  

Selanjutnya untuk Indonesia, berlandaskan pada UU No. 31 Tahun 2009, 

tata aturan mengenai publikasi informasi iklim hasil olahan oleh lembaga 

diluar BMKG diatur dalam Pasal 70 ayat (3): “Lembaga penelitian dan 

pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga 

http://cdiac.ornl.gov/epubs/ndp/ushcn/ushcn.html
http://mesonet.agron.iastate.edu/request/coop/fe.phtml
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negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil 

penelitian yang sensitif dan berdampak luas kepada Badan.” Dalam hal ini, 

perlu penjelasan mengenai “penelitian yang sensitif dan berdampak luas”. 

Apakah data iklim harian (misal curah hujan dan suhu udara) termasuk dalam 

ranah tersebut. Dengan pertimbangan beban kerja BMKG, apabila sebuah 

lembaga menggunakan data iklim harian BMKG dan melakukan cek kualitas 

dan koreksi terhadap data tersebut termasuk mengisi data kosong, apakah 

dimungkinkan lembaga tersebut untuk mempublikasikan datanya dengan tetap 

menyebutkan sumber data iklim dari BMKG. Sebagai contoh, langkah ini telah 

dilakukan di US untuk data dari IOWA-Mesonet dan USHCN yang dijelaskan 

diatas.Hal ini dikarenakan tata aturan yang tertera pada Pasal 19 ayat (1) UU 

No. 31 Tahun 2009 mengenai aturan publikasi hasil pengamatan iklim stasiun 

menyatakan publikasi kepada publik hanya boleh dilakukan oleh BMKG. 

Walaupun demikian, Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 2009 mengatur 

mengenai peran aktif masyarakat terkait dengan pengamatan dan penyebaran 

informasi iklim, Pasal 89 ayat (1), “Masyarakat memiliki kesempatan yang sama 

untuk berperan serta dalam meningkatkan penyelenggaraan meteorologi, 

klimatologi, dan geofisika”. Peran tersebut diatur dalam ayat (2), “Peran serta 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. membantu 

menyebarluaskan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang 

bersumber dari Badan; …” 

Pada pasal selanjutnya, Pasal 90, juga dijabarkan mengenai peranan 

masyarakat dalam „(c) membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan (d) 

memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah.‟ Pemaknaan dari Pasal 89 dan 

90 dalam UU No. 31 Tahun 2009 tersebut dapat diinterprestasikan sebagai 

sebuah ajakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam „pelayanan‟ 

informasi iklim. Di US, melalui program yang dikenal dengan nama CoCoRaHS 

(Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network),    

http://www.cocorahs.org/, kegiatan sukarelawan yang diinisiasi oleh the 

Colorado Climate Center at Colorado State University pada tahun 1998. Kegiatan 

tersebut sebagian besar disponsori oleh National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) dan National Science Foundation (NSF). Di Indonesia, 

walaupun belum terkoordinasi sebagaimana program CoCoRaHS, kegiatan 

sukarelawan dalam pengamatan cuaca/iklim juga menjadi bagian dalam 

kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Boer 2009; Ditlin 2010) dan 

direkomendasikan dalam kegiatan Climate Field Shops (CFS) (Winarto, et.al. 

2013). BMKG juga memiliki program SLI sebagaimana di laporkan dalam 

http://www.cocorahs.org/
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website BMKG, http://www.bmkg.go.id/ (terakhir diakses 25 Oktober 2013). 

Instansi-instansi diluar BMKG juga melakukan pengamatan cuaca/iklim 

sebagaimana diindikasikan dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2009. 

Kegiatan-kegiatan voluntir pengamatan data iklim sangat bermanfaat bagi 

pertambahan ketersediaan data iklim di Indonesia. Namun, ada tambahan 

pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan yaitu pengecekan kualitas data iklim 

hasil pengamatan. Kualitas data iklim perlu dijaga agar dapat digunakan dalam 

kajian perubahan iklim. Sebagaimana diketahui bahwa data iklim jangka 

panjang mungkin mengandung inhomogeneity (Winkler 2004) dikarenakan 

berbagai hal seperti: pergantian alat, beda waktu observasi dan ganguan 

lainnya di lokasi. 

Selanjutnya, menilik Pasal 89 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2009 mengenai 

kemungkinan partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi 

cuaca/iklim yang berasal dari BMKG, pelayanan BMKG kepada institusi non-

komersial bisa mensyaratkan agar data hasil perolehan, misal: data iklim yang 

sudah bebas bias (i.e., error), dapat dipublikasikan melalui website sehingga 

dapat diakses oleh publik. Alamat website dan cara pengutipan bisa diatur 

sesuai tata aturan yang disepakati. Hal ini mengingat dalam Pasal 19 ayat (1) 

UU No. 31 Tahun 2009 mengatur mengenai publikasi hasil pengamatan stasiun 

yang dilakukan oleh selain BMKG, sementara pada kasus ini data iklim 

„mentah‟ berasal dari BMKG. 

Selain data hasil pengamatan, kajian dampak perubahan iklim juga 

memerlukan informasi mengenai proyeksi iklim di masa depan. Untuk 

merespon keperluan ini, kegiatan riset bidang iklim mungkin perlu diarahkan 

untuk koordinasi hasil-hasil kegiatan proyeksi iklim masa depan di Indonesia 

yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi iklim yang disajikan dalam 

website tersebut juga perlu dikonsultasikan kepada pengguna, sehingga 

variabel iklim yang disajikan dalam website sesuai dengan keperluan 

pengguna. Sebagai contoh, kegiatan Pileus (Winkler et al. 2012) yang 

dilaksanakan Michigan State University mencoba menyajikan informasi iklim 

yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus pada beberapa sektor ekonomi, 

http://pileus.msu.edu/, yang dapat diakses secara bebas. Kebutuhan informasi 

khusus tersebut di Indonesia juga sudah diatur dalam UU Pasal 35 ayat (2) No. 

31 Tahun 2009 yang berbunyi “Selain informasi khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kebutuhan informasi khusus lainnya dapat pula dilayani sesuai 

dengan permintaan,” Mengacu pada pasal ini, kebutuhan khusus tersebut 

menjadi bagian dari layanan BMKG. Namun perlu penjelasan apakah informasi 

mengenai proyeksi iklim masa depan tersebut dapat kemudian diakses oleh 

http://www.bmkg.go.id/
http://pileus.msu.edu/
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publik secara bebas atau hanya pihak yang memesan informasi tersebut. Selain 

itu, mengingat informasi proyeksi iklim bukanlah data hasil pengamatan, perlu 

dipertimbangkan pula apakah instansi lain diluar BMKG juga perlu diwajibkan 

untuk mempublikasikan hasil proyeksi perubahan iklim, terutama untuk hasil 

kajian yang dilakukan oleh instansi dengan menggunakan dana APBN. 

Kegiatan adaptasi perubahan iklim akan sangat terbantu, bila informasi iklim 

mengenai proyeksi perubahan iklim (i.e., data harian dan bulanan) untuk tiap 

lokasi di Indonesia tersedia dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.  

 

5. Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pelaksanaan Adaptasi 

  

Adaptasi perubahan iklim merupakan kegiatan sosial yang memerlukan 

aksi kolektif (Adger, et.al. 2003) dari seluruh pemegang kepentingan pada 

berbagai level (rumah tangga, komunitas, grup, sektor, daerah, dan Negara 

(Smit and Wandel 2006). Secara umum, adaptasi merupakan refleksi dari 

interaksi antara keterpaparan lingkungan dan faktor-faktor sosial (i.e., kondisi 

sosial, budaya, politik, dan ekonomi) pada suatu daerah tertentu (Smit and 

Wandel 2006). Pemahaman mengenai adaptasi ini menunjukkan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program-program adaptasi memegang peranan 

penting. Perdinan dan Winkler (2013) juga menekankan perlunya memasukkan 

kearifan lokal dalam kegiatan pemilihan opsi adaptasi. Selanjutnya, 

pelaksanaan kegiatan adaptasi juga memerlukan arahan kebijakan yang tepat 

(Burton and Lim 2005) dikarenakan masyarakat terutama di negara-negara 

berkembang mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk 

melaksanakan kegiatan adaptasi secara swadaya (Tamirisa 2008). Dalam suatu 

Negara kapasitas adaptasi masing-masing daerah juga bisa berbeda. 

 Di Indonesia, perlunya tindakan kolektif dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan adaptasi difasilitasi dengan dikeluarkannya dokumen RAN-API yang 

mencoba melakukan koordinasi antar kementrian dan lembaga di Indonesia. 

Penyusunan RAN-API dilakukan oleh tim yang terdiri dari lintas kementrian 

dan lembaga dengan susunan KLH, DNPI dan BMKG ditambah K/L terkait 

lainnya. Berdasarkan diskusi dengan pihak BAPPENAS (Direktur Lingkungan 

Hidup, 2013, komunikasi personal), forum komunikasi juga dibangun dalam 

proses penyusunan RAN-API. Penanganan program adaptasi diusahakan 

dalam bentuk kelompok kerja (pokja) dan saat penyusunan opsi-opsi adaptasi 

juga diidentifikasi kementrian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan 
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opsi-opsi tersebut. Dokumen RAN-API juga menyinggung kebijakan mengenai 

desentralisasi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 

diperbaharui oleh UU No.32 Tahun 2004. Perhatian khusus ditekankan pada 

perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, 

mengingat adanya pembagian kewenangan secara vertikal diantara level 

pemerintahan tersebut (BAPPENAS 2012).  

 Dalam kaitannya dengan koordinasi Pemerintah Pusat dan dan 

Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 berkaitan dengan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat dijadikan pedoman. Aturan 

tersebut berbunyi: “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.” Selanjutnya, pentingnya peran serta masyarakat 

dalam pelaksanaan program adaptasi sangat disarankan. Hal ini ditunjukkan 

dengan dikeluarkannya Pasal 90 UU No. 31 Tahun 2009 mengenai peran serta 

masyarakat pada ayat (c) membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan 

(d) memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah. 

Hal yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah bagaimana mekanisme 

kerjasama antara pusat dan daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan 

program-program adaptasi. Peraturan Pemerintah mengenai Pedoman 

Pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim belum ada, tidak seperti pelaksanaan 

mitigasi perubahan iklim yang diatur dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 dan 

Perpres No. 71 Tahun 2011. Adapun Program Kampung Iklim (PROKLIM) 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2012 

lebih ditekankan pada pemberian penghargaan kepada daerah atau kawasan 

yang melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut 

terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Artinya, pelaksanaan 

kegiatan adaptasi merupakan langkah proaktif yang dilakukan oleh 

masyarakat, bukan merupakan hasil dari „intervensi‟ pemerintah. Walaupun 

demikian, PROKLIM merupakan langkah positif dalam usaha meningkatkan 

kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat (partisipasi 

publik) dalam kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim. 

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan adaptasi, 

interaksi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat perlu dibangun 

(Gambar 3). Ketika suatu kelompok masyarakat di suatu daerah berkeinginan 

untuk menjadi kampung iklim, perlu didorong melalui tata aturan bagaimana 

mekanisme pemerintah daerah dalam membantu daerah tersebut untuk 
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melaksanakan program-program yang disyaratkan dalam arahan aplikasi 

PROKLIM yang sudah memiliki template aplikasi. Selanjutnya, untuk 

meningkatkan ketersediaan informasi iklim, persyaratan PROKLIM dapat 

ditambah misalnya dengan memprioritaskan pelamar yang memasukkan 

kegiatan sukarelawan pengamatan unsur iklim dan cuaca. Persyaratan ini 

dapat dikomunikasikan dengan BMKG sehingga dapat ditentukan jenis data 

iklim yang perlu diukur dan dapat dijaga kualitasnya. Dengan semakin 

banyaknya daerah yang terlibat dalam PROKLIM, akan terbentuk jaringan 

stasiun iklim Kampung Iklim. Peraturan pemerintah yang secara khusus 

mengatur mekanisme koordinasi antara instansi dan masyarakat dalam hal ini 

diperlukan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi pusat dan daerah. 

Selanjutnya, pendanaan adaptasi perlu diatur terutama mengenai bagian 

antara pusat, daerah dan masyarakat (i.e., sektor privat) yang terlibat dalam 

kegiatan adaptasi perubahan iklim. Pengusulan dana adaptasi dalam anggaran 

pembangun nasional dan daerah juga perlu koordinasi, sehingga capaian yang 

diinginkan dapat optimal. Dukungan internasional dalam pelaksanaan adaptasi 

perubahan iklim juga perlu diatur dikarenakan pada saat ini sebagian besar 

kegiatan adaptasi di Indonesia didanai melalui kerjasama internasional 

(BAPPENAS 2012). Mekanisme yang jelas melalui perangkat aturan yang sesuai 

dapat mendukung pelaksanaan program-program adaptasi di Indonesia.  

 

Gambar 3. Mekanisme interaksi yang ditawarkan dalam kerjasama antara 

pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan adaptasi 
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Kesimpulan 

Perubahan iklim sudah diakui sebagai isu global mengingat dampaknya 

pada berbagai sektor ekonomi. Memahami dampak perubahan iklim di 

Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan respon positif dengan 

diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait perubahan 

iklim. Dokumen RAN-API juga sudah diluncurkan dalam upaya 

mengoordinasikan antar lembaga pemerintahan dalam melaksanakan usulan-

usulan adaptasi perubahan iklim. 

Salah satu masalah penting terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan 

adaptasi perubahan iklim adalah ketersediaan dan akses terhadap informasi 

iklim di Indonesia. Ketersediaan informasi iklim hasil pengamatan (observasi) 

yang handal diperlukan untuk kajian dampak perubahan iklim termasuk 

penyusunan skenario perubahan iklim. Ketidakpastian iklim dimasa depan 

yang sering disikapi dengan menggunakan berbagai model iklim, memerlukan 

informasi iklim observasi untuk validasi model iklim serta digunakan untuk 

penyusunan skenario perubahan iklim. 

 Melalui UU No. 31 Tahun 2009, wewenang diberikan kepada BMKG 

untuk mengoordinasikan hasil pengamatan cuaca/iklim di Indonesia. Aturan 

tersebut dapat diinterpretasikan bertujuan untuk menjaga kualitas data iklim 

hasil pengamatan stasiun iklim di Indonesia, walaupun aturan mengenai 

laporan informasi iklim hasil pengamatan dengan menyertakan kualitas 

informasi iklim tersebut belum secara eksplisit disebutkan.   

Kemudahan akses terhadap data iklim masih menjadi kendala. Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk menyediakan informasi iklim secara on-line, 

namun ketersediaan informasi iklim secara spasial dan temporal masih menjadi 

kendala. Dalam Undang-Undang No. 31/2009 didorong peran aktif masyarakat 

dalam menambah ketersediaan data iklim. Walaupun masih berbasis proyek, 

kegiatan pengamatan secara sukarela oleh masyarakat sudah dianjurkan 

melalui program Sekolah Lapang Iklim dan Climate Field Shops. Meskipun 

kegiatan voluntir dapat menambah ketersediaan data iklim, kualitas data 

tersebut perlu dicermati dan dicek serta dikoreksi mengingat inhomogeneity 

yang dapat menyertai data iklim observasi. 

Selanjutnya, perlu kajian kebijakan perihal kemungkinan diseminasi data 

iklim harian dan bulanan jangka panjang yang merupkan hasil olahan data 

iklim yang diperoleh dari BMKG di Indonesia, mengingat aturan Pasal 19 ayat 

(1) UU No. 31 Tahun 2009 menyatakan publikasi kepada publik hanya boleh 
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dilakukan oleh BMKG. Walaupun demikian, peran aktif masyarakat terkait 

dengan pengamatan dan penyebaran informasi iklim juga diatur dalam Pasal 

89 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 2009.      

 Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan 

adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu, mekanisme kerjasama/koordinasi 

perlu diatur lebih lanjut. Program-program berkaitan dengan perubahan iklim 

seperti Kampung Iklim dapat menjadi modal dasar untuk merumuskan 

mekanisme kerjasama/koordinasi tersebut. Pada saat ini, intrumen kebijakan 

pendukung pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di Indonesia belum 

memiliki Peraturan Pemerintah. Sementara pelaksanaan program mitigasi 

sudah berjalan dengan dikeluarkannya Perpres No. 61 Tahun 2011 dan Perpres 

No. 71 Tahun 2011. Oleh karena itu, penyusunan peraturan dalam rangka 

mendorong pelaksanaan program adaptasi di daerah perlu dilakukan. Faktor-

faktor yang perlu dipertimbangkan terutama faktor-faktor yang terkait dengan 

penilaian manfaat opsi-opsi adaptasi dalam mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan.  
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ANALISIS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  

NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI 

Indah Dwi Qurbani1 

 

Abstrak 

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dianggap belum cukup memadai sebagai 

instrumen hukum yang dapat melindungi hak rakyat secara keseluruhan 

sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 UUD Tahun 1945. Perubahan atas UU 

No. 22 Tahun 2001 tentang Migas perlu dilakukan dengan membuat terobosan 

hukum agar semangat melindungi kepentingan bangsa dan negara seperti 

diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 dapat 

dipenuhi. 

Kata kunci : perubahan, minyak dan gas bumi. 

 

Abstract 

The Act Number 22 Year 2001 about Oil and Gas assummed as uncomplite instrument 

to protect economic civil right, as Indonesian philosophical system base on 33 section of 

UUD year 1945. Based on the case The rule breaking in amandment Act Number 22 

Year 2001 about Oil and Gas must fulfill the regulatory 36/PUU-X/2012, the state as a 

representation of the people in the control of natural resources should have the 

discretion to make rules that benefit the overall prosperity of the people. 

Key words: amandment, oil and gas. 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Data Bank Dunia dalam World Development Indicators2 menyebutkan, rata-

rata negara kaya sumber daya alam salah satunya minyak dan gas bumi 

                                                 
 1 Dosen Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; 
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unair menulis disertasi “Prinsip Hukum Perimbangan Dana 
Bagi Hasil Migas.” 
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(selanjutnya disebut migas) memiliki performa ekonomi lebih buruk ketimbang 

negara-negara dengan anugerah sumber daya migas yang lebih sedikit. Hal ini 

cukup bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Negara-negara kaya 

migas kerap terjebak dalam ketimpangan, negara kaya dengan penduduk 

miskin. 

 Michael Ross juga menemukan adanya kecenderungan koreksi antara 

pemerintah yang opresif  dengan kekayaan sektor ekstratifnya. Ross menemukan 

bahwa di negara-negara kaya minyak, gas dan mineral aplikasi pajak yang 

rendah dan pendapatan yang tinggi dibarengi oleh tingkat pendidikan 

masyarakat yang rendah dan struktur tenaga kerja yang belum terspesialisasi 

menyebabkan masyarakat kurang menghargai institusi perwakilan rakyat. 

Pendapatan negara yang besar memberikan kemampuan pada pemerintah 

untuk menghindari tekanan kaum demokrat dan menahan munculnya kaum 

tengah yang kritis. Studi yang dilakukan anggota OPEC pada kisaran tahun 

1965 hingga tahun 1998 memperlihatkan bahwa Produk Nasional Bruto (gross 

national product) per kapita mereka turun rata-rata sebesar 1,3% per tahun, 

sementara negara-negara berkembang non minyak naik sebesar 2,2% dalam 

periode yang sama.3 

 Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam lima tahun terakhir, 

telah berdampak cukup signifikan pada kehidupan rakyat Indonesia. Harga 

kebutuhan pokok naik, transportasi tampil dengan harga baru, seiring dengan 

jumlah pasokan BBM yang semakin menyusut (blank spot). Akibatnya antrian 

panjang terjadi dimana-mana. Ironisnya antrian BBM tersebut justru marak di 

daerah-daerah penghasil migas seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan 

Timur, Indramayu, Bekasi, Madura, dan beberapa daerah penghasil di 32 (tiga 

puluh dua) blok migas di Jawa Timur.4 Ketidakstabilan harga minyak 

mengakibatkan sulitnya pengambilan keputusan untuk mengelola secara 

efektif. Ketidakstabilan harga berdampak negatif pada disiplin anggaran, 

pengawasan terhadap keuangan publik, dan upaya perencanaan negara. Hal 

tersebut juga dikaitkan secara negatif dengan investasi, perbaikan distribusi 

pendapatan dan pengentasan kemiskinan.5  

                                                                                                                        
2Joseph E. Stiglitz, Menjadikan Sumber Daya Alam Sebagai Berkah, Bukan 

Kutukan,Svetlana Tsalik (eds), Covering Oil, Pantau Open Society Institute, New York, 2007, 
hlm. 17. 

3 Terry Lynn Karl, Memahami Kutukan Sumber Daya Alam, Ibid, hlm; 32. 
4 HCB. Dharmawan dan Al Soni (Editor), BBM Antara Lahan Hidup dan Lahan 

Korupsi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm; 21. 
5 Terry Lynn Karl, op.cit, hlm; 32-33. 
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 Hal tersebut semakin menguatkan pendapat bahwa demokrasi ekonomi 

yang dicita-citakan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah dinihilkan oleh 

penyelenggara negara, dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya 

kepada pemilik modal untuk mengeksploitasi migas, yaitu dengan cara 

merevisi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pengelolaan migas untuk mengundang investasi pemilik modal, walaupun 

peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan falsafah dasar 

bangsa Indonesia, sehingga dapat diperkirakan, sedikit demi sedikit terjadi 

pelucutan kewenangan negara untuk diserahkan kepada pemilik modal dan 

Indonesia masuk dalam perangkap rekolonisasi. Hal tersebut sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) yang 

mengutamakan mekanisme persaingan usaha dan tidak menjamin makna 

prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 

NRI Tahun 1945, oleh karena itu pasal tersebut dinyatakan bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.6  

 Namun, bergantinya beberapa penyelenggara negara yang menjadi 

pemegang otoritas negara sama sekali tidak mencerminkan penghentian 

terhadap liberalisasi migas. Eksploitasi migas semakin tak tertanggulangi, 

aturan kontrak yang dikeluarkan demi keuntungan investasi semata. Indonesia 

sebagai salah satu koloni sumber daya energi dan pasar konsumsi tak 

terhindarkan telah digeser pada globalisme dan imperialisme Mutakhir. 

Dengan proyek pembukaan pasar, privatisasi dan intervensi konsumen energi, 

dalam konteks semacam ini mega proyeknya adalah pada pendudukan 

ekonomi sumber daya alam, aset–aset vital perekonomian dan penguasaan 

pasar lokal oleh perusahaan asing.7 

                                                 
6  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas permohonan judicial 

review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atas 
UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia No. 01 Tahun 2005. 
 7 Indah Dwi Qurbani, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, 
Arena Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, 
hlm. 116. Data penunjangnya adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 
Tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 1 dinyatakan tidak ada lagi perbedaan antara modal 
asing dan modal dalam negeri hal ini juga dipertegas di dalam Pasal 6 bahwa: “Pemerintah 
memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun 
yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.”  Pasal 8 ayat (3) juga memberikan hak 
kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing 
sehingga praktis tidak ada lagi yang tidak boleh ditransfer ke negara asalnya. Pasal 22 juga 
mengatur hak atas tanah menjadi 95 tahun untuk Hak Guna Usaha, 80 tahun untuk Hak 
Guna Bangunan dan 70 tahun untuk Hak Pakai, pasal ini jelas semakin menghapus peran dan 
kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan akan hajat hidup orang banyak. 
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  Absurditas permigasan Indonesia dapat dilihat dalam beberapa kasus 

kontrak migas dimana kasus-kasus tersebut saling berkaitan laksana mata 

rantai saling sambung menyambung menuju kehancuran pengelolaan migas di 

Indonesia jika tidak berhati-hati. UU Migas yang diharapkan dapat memberi 

landasan hukum baru bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali 

usaha migas dengan mengganti UU sebelumnya yaitu UU No. 8 Tahun 1971 

tentang Pertamina, ternyata sarat dengan agenda tersembunyi (hidden agenda).8 

 Realitas tersebut tidak sejalan dengan prinsip transparansi dalam 

pengelolaan migas, karena dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang 

tinggi dapat memberikan manfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat 

serta membawa peningkatan pengelolaan lingkungan. 

 Berdasarkan hal tersebut UU migas dianggap belum cukup memadai 

sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak rakyat secara 

keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan diajukannya permohonan judicial review 

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) hingga tiga kali terhadap UU migas 

dengan putusan pada tahun 2004, tahun 2007 dan tahun 2012.9 

 Masalah lainnya seperti politik membuat Negara penghasil migas 

biasanya rawan terhadap kegagalan kebijakan. Karena Negara menjelma 

menjadi “pot madu” yang cenderung digunakan demi kepentingan kekuasaan 

dan meluaskan korupsi. Sebagai kelompok, Negara-negara pengekspor migas 

lebih korup ketimbang Negara-negara lain di dunia (bahkan bila Norwegia dan 

Kanada dimasukkan). Nigeria, Angola, Azarbaizan, Kongo, Kamerun, dan 

Indonesia bersaing posisi ”paling korup” dalam ranking tahunan yang dirilis 

Transparency International. Tingkat korupsi yang tinggi semakin memperbesar 

kegagalan dalam pengelolaan migas. 

 Berdasarkan hal tersebut artikel ini lebih menekankan pada analisa 

hukum model rule breaking (terobosan hukum) dalam menganalisis perubahan 

atas UU migas (selanjutnya disebut RUU migas), yaitu sebuah metode yang 

                                                                                                                        
Pengadaan yang membutuhkan dana besar diserahkan kepada swasta, namun karena yang 
punya modal besar hanya investor asing maka pengadaannya menjadi monopolistik. 

8Indah Dwi Qurbani, Proses Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Prespektif Politik  Demokratis, Skripsi Program Sarjana 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, tidak dipublikasikan, hlm. 15. 

9 Pada saat pengucapan Putusan , terdapat sekitar  350 Production Sharing Contract 
senilai $US 70 milyar per tahun, yang menyumbangkan kurang lebih Rp. 360 Triliun terhadap 
pendapatan negara. Dalam Simon Butt dan Fritz Edward Siregar, Analisis Kritik Terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 1, 
Februari 2013, hlm. 2. 
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melompat dari alur hukum konvensional. Model semacam ini dibenarkan 

dalam ilmu hukum dan terjadi di Hooge Raad (MA) Belanda ketika membuat 

putusan revolusioner tentang makna onrectmatig (melawan hukum) dalam 

onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum).10 Karl Renner menegaskan the 

development of the law gradually work out what is socially reasonable.11 

 Terobosan hukum dimaksudkan bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara perencanaan hukum, penyusunan hukum, penegakan hukum dan 

pendayagunaan hukum yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga ada 

pergeseran paradigma dari teknokratis struktural kearah hukum yang bersifat 

humanis partisipatoris. Hal tersebut tidak dapat didekati dengan studi hukum 

yang konvensional yaitu hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan 

dibutuhkan optik yang lebih mampu “menggambarkan” hukum  dalam 

keadaan yang “sebenarnya” dan selengkapnya (the truth about law).12 

 Berdasarkan hal tersebut analisis dilakukan dengan menggunakan 2 

(dua) metode pendekatan yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan13 yang berkaitan 

dengan pengelolaan migas; 2) Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu 

dengan menelaah dan memahami konsep-konsep pengelolaan migas14 sehingga 

tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep 

pengelolaan migas. Hal ini dilakukan agar semangat melindungi kepentingan 

bangsa dan negara dapat dipenuhi. Dengan demikian, terdapat 

proporsionalitas antara ruang bagi investor migas dan pemenuhan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 

2. Pembahasan 

2.1. Proses Terbentuknya UU Migas 

 

                                                 
10 Tim Justice for The Poor-The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan: Laporan Atas 

Studi Village Justice in Indonesia dan Terobosan dalam Penegakan Hukum di Tingkat Lokal, The 
World Bank, Jakarta, 2004. 

11 Satjipto Rahardjo, Pokok-Pokok Pikiran Memberantas Korupsi Secara Progresif, Anti 
Corruption Summit, Badan Kerjasama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia, Universitas Gajah 
Mada, Yogyakarta, 11-13 Agustus 2005. 

12  Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013, 
hlm; 7-8. 

13 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.  Jakarta: Kencana. 2007.  hlm. 96. 
14 Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif.  Malang: 

Bayumedia. 2007 hlm. 391. 



INDAH DWI QURBANI 

138 
 

Sektor Migas merupakan sektor yang sangat strategis di masa lampau, 

masa kini maupun di masa yang akan datang dilihat dari segi kontribusinya 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN), 

penerimaan devisa dan sebagainya. Kontribusi ini diperkirakan akan berkurang 

di masa mendatang mengingat semakin menipisnya proven reserves minyak 

bumi Indonesia. Produksi minyak tahunan lebih besar dibandingkan dengan 

penemuan cadangan (reserves) minyak baru, yang menyebabkan cadangan 

minyak Indonesia terus turun. Akhir tahun 2011 jumlah cadangan minyak 

Indonesia sekitar 4 milyar barrel, turun sebesar 4,76 % dari cadangan tahun 

sebelumnya sebesar 4,2 milliar barrel. Turunnya cadangan tersebut 

dikarenakan jumlah minyak yang terproduksi (production) tahun 2011 sebesar 

343,83 juta barrel, sedangkan penemuan cadangan minyak baru (new reserve 

development) 143,83 juta barrel.15 Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan terkait 

dengan pengusahaan migas. 

Berikut ini ádalah peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang migas pasca Indische Mijn Wet16 yang dimulai sejak tahun 1960: 

1. UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2070); 

2. UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak 

Negara (Pertamina) Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971; 

3. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4152);  

Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan migas 

tersebut menunjukkan peranan migas terhadap perekonomian Indonesia sangat 

besar, sehingga investasi dalam pengelolaan migas adalah aset yang harus 

dilindungi. Investasi migas mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

pemasukan kas negara melalui pajak dan royalti yang dibayarkan yang 

selanjutnya didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. 

                                                 
15 Zulkifli Rangkuti dan Untung Suryanto, Pemanfaatan Dana Migas (Migas Fund) 

untuk Ketahanan energi (Energy Security) sebagai alternatif Pengembangan Industri Hulu 
(UpStream) Migas Nasional, http://works.bepress.com/drzulkifli_rangkuti/10, diakses 
tanggal 1 Desember 2013. 

16 Indische Mijn Wet merupakan aturan yang mengatur tentang pengusahaan 
pertambangan termasuk minyak bumi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. 

http://works.bepress.com/drzulkifli_rangkuti/10
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Namun, pemerintah selama ini selalu berkelit dengan ketidakmampuan 

dalam hal investasi dan mandulnya teknologi untuk mengelola sendiri sumber 

daya migas. Sehingga yang terjadi adalah penguasaan secara semu, ketika 

secara definitif migas sebagai hak rakyat yang dititipkan dan diserahkan 

kepada negara untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat 

kenyataannya berbeda dengan aplikasi di lapangan, energi yang dititipkan 

beralih pada kekuasaan pemilik modal yang berlindung pada argumentasi 

technical barrier, hi-tech, padat modal dan resiko tinggi. 

Restrukturisasi ekonomi yang ditandai dengan privatisasi dan deregulasi 

di berbagai sektor ekonomi, termasuk infrastruktur, menjadi gelombang yang 

dalam 2 (dua) dekade belakangan telah melanda banyak negara berkembang. 

Reformasi pasar energi, khususnya di bidang migas, menjadi agenda yang telah 

dipraktekkan di sejumlah negara berkembang di Asia, Amerika Latin, bahkan 

Afrika. Restrukturisasi sektor ekonomi pada umumnya dimaksudkan untuk 

menghasilkan kinerja sistem ekonomi yang lebih efisien, terbuka, adil, 

menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.17 

Pada awalnya UU migas terdiri dari 15 bab dan 67 pasal.Dalam 

konsiderans, UU migas dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan usaha migas 

yang “mandiri, transparan, berdaya saing, berwawasan pelestarian lingkungan, 

serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.” dan di 

dalamnya memuat 9 (sembilan) pokok pikiran yaitu:  

Pertama, migas sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam 

wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai negara dan diselenggarakan 

oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Kuasa Pertambangan 

tetap dipegang oleh pemerintah agar pemerintah dapat mengatur, memelihara 

dan menggunakan kekayaan nasional tersebut untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Pelaksana. 

Kedua,menghilangkan usaha yang bersifat monopoli baik di sektor hulu 

dan hilir. Dalam bidang usaha hulu yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi 

yang merupakan kegiatan berkaitan dengan pengurasan kekayaan alam berupa 

bahan galian migas, pihak swasta hanya dapat melakukan kegiatan 

pengusahaan migas secara tidak langsung yaitu sebagai kontraktor melalui 

kerja sama dengan Badan Pelaksana. Di bidang usaha hilir yang terdiri dari 

                                                 
17 Hanan Nugroho, Deregulasi Setengah Hati: Tinjauan Terhadap Restrukturasi Sektor Energi 

Indonesia, Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, Pasca Sarjana Ekonomi Universitas 
Indonesia & Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta, 8-9 Desember 2004, hlm. 3. 
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usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan 

oleh perusahaan berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Ketiga, menciptakan dan menjamin penerimaan pusat dan penerimaan 

daerah yang lebih nyata dari hasil produksi, sehingga penerimaan negara dari 

sektor migas dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat di daerah yang 

bersangkutan. Untuk maksud tersebut perusahaan atau bentuk usaha tetap 

wajib menyerahkan bagian negara, pungutan negara, membayar bonus, pajak-

pajak, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban kepabeanan yang 

berlaku. Atas pungutan negara, bagian negara dan bonus diperuntukkan 

sebagai penerimaan pusat dan daerah.     

Keempat, menumbuh kembangkan perusahaan nasional migas di dalam 

maupun di luar negeri serta dapat mengakomodir perkembangan kegiatan 

usaha migas yang akan datang. Di samping juga memberikan apresiasi yang 

lebih besar terhadap pemanfaatan barang dan jasa, kemampuan rekayasa dan 

rancang bangun dalam negeri.        

Kelima, memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang jaminan 

kelangsungan atas penyediaan dan pelayanan BBM sekaligus pengaturan yang 

berkaitan dengan mekanisme subsidi BBM.      

Keenam, menjamin penyediaan data yang cukup, tenaga kerja profesional, 

peningkatan fungsi penelitian dan pengembangan serta menggiatkan investasi 

melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.     

Ketujuh, terdapatnya pengaturan pengelolaan wilayah kerja oleh 

pemerintah yang akan diusahakan oleh perusahaan atau badan usaha tetap dan 

untuk penyediaan lahan guna menunjang penetapan wilayah kerja tersebut, 

pemerintah dapat melaksanakan survei umum sebagai upaya meningkatkan 

nilai lahan yang ditawarkan kepada para peminat.  

Kedelapan, adanya jaminan kepastian hukum, yang lebih mantap 

(pengaturan yang sederhana, tegas dan konsisten) serta menghilangkan campur 

tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga iklim usaha diharapkan dapat 

lebih sehat dan kompetitif.  

Kesembilan, terwujudnya antisipasi pencegahan dan penanggulangan 

meningkatnya tindak pidana dalam kegiatan usaha migas baik secara kuantitas 

melalui pengangkatan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

9 (sembilan) pokok pikiran tersebut dituangkan dalam Alur pikir 

pengembangan industri migas nasional sebagaimana dalam bagan di bawah ini 

: 
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Bagan 1. 

Alur pikir Pengembangan Industri Migas Nasional Berdasarkan  

UU Nomor 22 Tahun 2001 

 

Sumber; Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Migas Nasional 2005-2020, 

Blue Print UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral.  

 

2.2. Fakta Hukum 

 

 Namun, sejak diberlakukannya UU migas pada tahun 2001, UU migas 

dipandang beberapa kalangan memiliki sejumlah titik lemah yang merugikan 

kepentingan nasional antara lain : 

Tabel 1 

Pasal Bermasalah dalam UU migas 
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No. UU No. 22 

Tahun 2001 

Permasalahan 

1. Pasal 1 angka 5 Definisi Kuasa Pertambangan, hanya dibatasi pada 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi saja seperti 

dinyatakan: "Kuasa Pertambangan adalah wewenang 

yang diberikan negara kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi." Masalah yang menyangkut pemurnian 

atau pengilangan, pengangkutan dan penjualan BBM 

tidak termasuk di dalam rangkaian kuasa 

pertambangan dan oleh karenanya tidak termasuk di 

dalam wewenang yang diberikan oleh negara kepada 

Pemerintah. Padahal hingga saat ini, BBM masih 

merupakan cabang produksi penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. 

2. Pasal 4 ayat (2) Dalam bidang usaha Hulu migas, ditentukan bahwa 

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang 

Kuasa Pertambangan. Negara akan menguasai 

sumberdaya yang masih bersifat abstrak dan belum 

terbukti kandungan hydrocarbonnya apalagi volume 

Migas-nya. karena kuasa pertambangan tersebut 

dilimpahkan oleh Pemerintah cq. Menteri kepada 

Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap untuk tiap-tiap 

Wilayah Kuasa.  

3. 

 

 

 

Pasal 12 ayat (3) Kuasa pertambangan yang cakupannya sudah 

menjadi sangat sempit oleh Menteri ESDM justru 

diserahkan kepada orang-seorang/pelaku usaha. 

“Menteri menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha 

Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha 

eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2).” Penyerahan Kuasa 

pertambangan kepada pemain/perusahaan akan 

menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur 

kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Migas 

disektor Hulu dan sangat mirip dengan Sistem 
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Konsesi "Kontrak 5a" Indische Mijn Wet. 

4. Pasal 21 ayat (1) Adanya status hukum Badan Pelaksana yang bukan 

badan usaha seperti investor sehingga bertambahnya 

birokrasi berupa persetujuan Menteri untuk 

pengembangan lapangan pertama serta konsultasi 

dengan Pemda untuk keperluan kesesuaian dengan 

tata ruang daerah, dan adanya Domestic market 

Obligation (DMO) gas bumi. 

5. Pasal 23 ayat (1) "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha 

setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah"; Melalui 

pengaturan dalam bentuk ijin usaha ini jelas akan 

sangat mudah bagi Badan Usaha manapun untuk 

menerapkan praktek-praktek usaha yang liberal guna 

mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha 

yang berorientasi pada maksimasi laba dan mereka 

tidak akan memperhatikan kepentingan hajat hidup 

orang banyak.  

6. Pasal 23 ayat (2) "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha 

Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: 

"a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha 

Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin 

Usaha Niaga." Badan usaha yang sudah mendapatkan 

izin usaha sudah barang tentu akan mendahulukan 

perolehan kembalian modal dan keuntungan usahanya 

dan tidak akan pernah memperbaiki dan 

mempertimbangkan produksi dengan keberpihakan 

pada kepentingan masyarakat luas;  

7. Pasal 28 ayat (2) menyerahkan harga BBM sepenuhnya kepada 

persaingan usaha  

8. Pasal 28 ayat (3) hanya menyangkut pemberian subsidi bagi golongan 

masyarakat tertentu sebagai tanggung jawab sosial 

Pemerintah, namun tidak secara eksplisit 

menyebutkan bagaimana mengatur perbedaan harga 

antar Daerah yang pasti akan timbul dengan 
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pemberlakukan harga BBM atas dasar persaingan 

usaha.  

9. Pasal 31 mengandung ketidak pastian hukum merusak iklim 

investasi sektor hulu migas, antara lain karena adanya 

pembayaran bea masuk, pungutan atas impor dan 

cukai, pajak/retribusi daerah, iuran eksplorasi dan 

lainnya pada tahap eksplorasi. 

10. Pasal 31 ayat (4) dapatnya perlakuan pajak-pajak yang berbeda antar 

kontrak kerja sama 

11. Pasal 44 ayat (3) 

huruf g. 

Menganut faham liberalisasi migas dengan penjualan 

hasil Migas bagian negara yang kini dijualkan oleh 

fihak pengusaha swasta dan asing.  

12. Pasal 60 a "Pada saat Undang-undang ini berlaku: a. dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina 

dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) dengan Peraturan Pemerintah", maka 

terbukalah peluang untuk menjual atau mengalihkan 

sebagian saham BUMN ini ke pihak orang seorang.  

13. Pasal 62 "Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina 

tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan 

Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri 

sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun". 

Hal ini sudah barang tentu membebani BUMN ini 

secara berlebihan dan berpotensi mengurangi 

kesempatan peningkatan kesejahteraan.  

14. Pasal 66 ketidak pastian kontrak-kontrak lama dengan tidak 

berlakunya lagi Anggaran Dasar Pertamina/UU No. 8 

Tahun 1971 pada periode transisi 

Sumber : diolah dari UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas 

 

Pasal-pasal bermasalah tersebut yang kemudian segera setelah UU migas 

disahkan oleh pemerintah pada tanggal 23 November 2001, berbagai asosiasi 

seperti; Asosiasi Ahli-ahli Hukum, Organisasi perlindungan konsumen, 
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berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain mengajukan 

yudicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi. 

 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003. 

 Berdasarkan putusan tersebut Tiga pasal dalam UU migas yang 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 menurut putusan Mahkamah 

Konstitusi, adalah: 

1. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001: “Menteri (ESDM) 

menetapkan Badan Usaha atau Badan Usaha tetap yang diberi wewenang 

melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).” Ini dapat berarti bahwa Badan 

Usaha atau Badan Usaha Tetap diberi wewenang kuasa pertambangan 

migas yang berada pada  Menteri. 

2. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001: ”Badan Usaha atau Badan 

Usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) 

bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri.” Putusan Mahkamah Konstitusi 

adalah merubah kata-kata “paling banyak” menjadi “paling sedikit.”  

3. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001: “Harga Bahan Bakar Minyak 

dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar 

dan sehat.” Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa harga BBM dan 

gas bumi ditetapkan oleh pemerintah. 

 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007 

 

Amar putusan Mahkamah Kontitusi memutuskan, dengan mengingat 

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard). 

Menurut Mahkamah Konstitusi, seandainya pun para Pemohon 

memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, permohonan a quo 

juga tidak dapat dikabulkan, karena dengan dinyatakannya Pasal 11 ayat 

(2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum 
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mengikat, justru tidak akan ada lagi ketentuan yang mengharuskan adanya 

pemberitahuan secara tertulis kepada DPR. Hal ini berarti akan lebih 

merugikan DPR sebagai lembaga maupun Anggota DPR. 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 

Mahkamah Konstitusi melakukan pembubaran terhadap Badan 

Pelaksana Migas karena ketidaksesuaian dengan Undang-Undang yang 

berlaku. Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “dengan badan 

pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui badan pelaksana” dalam 

Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana” 

dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari badan 

pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “badan pelaksana dan” dalam 

Pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. 

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 1 angka 23, Pasal 

4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 

huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.  

 

2.3. Analisis Rancangan Perubahan Atas UU Migas 

 

Berdasarkan uraian dalam proses terbentuknya dan fakta hukum UU migas 

tersebut di atas,maka perlu segera dilakukan perubahan atas UU migas. 

Perubahan yang sangat mendesak antara lain : 

1. Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 harus menjadi acuan dalam 

perubahan atas UU migas. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa 

UU migas mengkonstruksikan hubungan antar negara dengan badan 

usaha yang melakukan pengelolaan migas dengan hubungan 

keperdataan dalam bentuk kontrak kerja sama (KKS). Menurut 

Mahkamah Konstitusi hubungan antara negara dengan swasta dalam 

pengelolaan migas tidak dapat dilakukan dengan hubungan 

keperdataan akan tetapi harus bersifat publik,18 yaitu berupa 

                                                 
18 Cut Asmaul Husna TR, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi 

Production Sharing Contract, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 4, Desember 2012, hlm. 605-
606. 
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pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol 

dan kekuasaan negara. Oleh sebab itu BP migas selaku Badan Hukum 

Milik Negara (disingkat BHMN) oleh Mahkamah Konstitusi dianggap 

bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksudkan 

oleh konstitusi. Mengacu pada putusan tersebut maka perubahan atas 

UU migas harus memuat tujuh ciri konstitusional sehingga amanat 

putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dapat dilaksanakan, yaitu:  

a. Perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama 

seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan 

Pasal 33 UUD 1945. 

b. Keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan 

menikmati hasilnya.Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat 

dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. 

c. Sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu efisiensi 

berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan 

mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada 

persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara 

untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. 

d. Keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana diamanatkan 

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal 

perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan 

menegakkan pelaksanaan Undang-undang, dan dalam hal 

melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, 

pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. 

e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu soko guru 

kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang 

penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas 

tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 

f. Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat harus 

diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan 

swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. 
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g. Perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari 

kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta. Prinsip 

ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.19 

2. Dan, sebagai contoh pentingnya implementasi tujuh ciri konsitusional 

tersebut pada penjelasan nomor 1 adalah adanya pasal tambahan 

dalam rencana revisi UU migas dalam Bab IX Pasal 54, Pasal 55 dan 

Pasal 56 draf RUU migas20 terkait dana hasil pengusahaan migas 

(petroleum fund). Berikut isi rancangan pasalnya secara lengkap: 

- Pasal 54 RUU migas 

(1). Menteri, Menteri Keuangan, dan Badan Pengusahaan wajib 

mengusahakan dan mengelola dana minyak dan gas bumi secara bersama-

sama dalam sebuah rekening bersama secara transparan dan akuntabel. 

(2). Dana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan 

minyak dan gas bumi, pengembangan energi terbarukan, dan untuk 

kepentingan generasi yang akan datang. 

(3). Dana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari presentase tertentu: 

a. Hasil penerimaan kotor minyak dan gas bumi bagian negara; 

b. Bonus-bonus yang menjadi hak pemerintah berdasarkan kontrak kerja 

sama dan Undang-Undang ini; 

c. Pungutan dan iuran yang menjadi hak negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

- Pasal 55 RUU migas 

Pengelolaan dana minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan 

Akuntan Publik. 

- Pasal 56 RUU migas 

                                                 
19 Subiakto Tjakrawerdaja, 2007, Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, 

Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis), Volume II No. 1 April-Juni 2008, 
hal; 40. 

20 Draft RUU Perubahan UU Migas, awal persidangan 2012 disusun oleh tim PUU Setjen 
DPR RI atas penugasan dari Komisi VII DPR RI. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai dana minyak dan gas bumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

(PP). 

 Substansi dasar dalam ketiga pasal tersebut adalah agar pengelolaan dan 

pengusahaan dana migas digunakan untuk penggantian cadangan migas, 

pengembangan energi terbarukan untuk kepentingan generasi mendatang. 

Untuk memaksimalkan hal tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk 

Peraturan Pemerintah tentang Investasi Dana Migas. Pengembangan energi 

terbarukan merupakan investasi jangka panjang. Persoalannya adalah 

bagaimana pengaturan petroleum fund tersebut dapat efektif meningkatkan 

kesejahteraan rakyat maka tujuh ciri konstitusi tersebut harus menjadi 

pedoman dalam implementasinya. 

Hal ini sangat memungkinkan karena pendapatan migas merupakan 

salah satu bagian dari „yang menguasai hajat hidup orang banyak‟ yang 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, salah satunya 

adalah dengan mengembalikan kepada model investasi publik seperti 

pendidikan, lingkungan dan kesehatan. Karena bukan sesuatu yang bijak ketika 

sumber daya migas yang kian menipis hanya dinikmati oleh generasi sekarang 

tanpa ada investasi untuk generasi yang akan datang.  

Pembagian antar generasi dapat dilakukan dengan cara fiskal, hal ini 

dilakukan Norwegia dengan menginvestasikan penghasilan hidrokarbon pada 

dana pensiun pemerintah untuk menyebarkan benefit konsumsi kepada 

generasi selanjutnya. Terutama dengan akumulasi asset yang secara tidak 

langsung membantu pendanaan benefit pensiun yang dibayarkan oleh sistem 

jaminan sosial pemerintah.21Karenanya, di dalam naskah akademik RUU migas 

juga harus dijelaskan  mengenai tujuan dasar pengaturan petroleum fund berikut 

dengan mekanismenya sehingga terdapat gambaran dan pemahaman pada 

pola/model yang ditawarkan oleh pemerintah dalam pengusahaan dana migas. 

Perubahan tata kelola juga dapat dilakukan untuk memperkuat peran negara 

dan pengelolaan migas yang menjamin transparansi. Peran industri penunjang 

dan partisipasi daerah penghasil juga harus semakin terbuka. 

 

                                                 
21 Indah Dwi Qurbani, Mengelola Dana Minyak dan Gas Bumi, Opini Kontan, Senin 13 

Agustus 2012. 
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3. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberi makna 

mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945,22 sebagaimana 

telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, 

tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian UU Migas, yang 

menyatakan bahwa: 

“...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian 

yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum 

perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik 

yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 

1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi 

ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai 

sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula 

pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada 

hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang 

dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) 

menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. 

Dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula bahwa makna “dikuasai 

oleh negara” 

tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk mengatur, karena hal 

demikian sudah 

dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus 

disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. Sekiranya pun 

Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, kewenangan negara untuk 

mengatur tetap ada pada negara, bahkan dalam negara yang menganut 

paham ekonomi liberal sekalipun. Inilah yang disebut sebagai 

terobosan hukum yaitu hukum bukan untuk hukum itu sendiri 

melainkan dibutuhkan optik yang lebih mampu “menggambarkan” 

hukum  dalam keadaan yang “sebenarnya” dan selengkapnya (the truth 

about law). 

                                                 
22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm; 98. 
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4. Berikut ini adalah tabel perbandingan materi muatan antara UU Migas 

dan RUU Migas. 

 

Tabel 2 

Perbandingan Materi Muatan antara UU Migas dan RUU Migas 

 

No. UU Migas RUU Migas 

1. Bab I Ketentuan Umum Bab I Ketentuan Umum 

2. Bab II Asas dan Tujuan Bab II Asas dan Tujuan 

3. Bab III Penguasaan dan 

Pengusahaan 

Bab III Penguasaan dan 

Pengusahaan 

4. Bab IV Kegiatan Usaha 

Hulu 

Bab IV Kegiatan Usaha Hulu 

5. Bab V Kegiatan Usaha Hilir Bab V Kegiatan Usaha Hilir 

6. Bab VI Penerimaan Negara Bab VI Penerimaan Negara 

7. Bab VII Hubungan 

Kegiatan Usaha Migas 

dengan Hak Atas Tanah 

Bab VII Badan Pengusahaan 

Minyak dan Gas Bumi 

8. Bab VIII Pembinaan dan 

Pengawasan Badan 

Pelaksana dan Badan 

Pengatur 

Bab VIII 

9. Bab IX Pembinaan dan 

Pengawasan 

Bab IX Hubungan Kegiatan Usaha 

Migas dengan Hak Atas Tanah 

10. Bab X Penyidikan Bab X Pembinaan dan Pengawasan 

11. Bab XI Ketentuan Pidana Bab XI Larangan 

12. Bab XII Ketentuan 

Peralihan 

Bab XII Penyidikan 

13. Bab XIII Ketentuan Lain Bab XIII Ketentuan Pidana 

14. Bab XIV Ketentuan 

Penutup 

Bab XIV Ketentuan Peralihan 
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15.  Bab XV Ketentuan Penutup 

Sumber : UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Draft RUU 

Perubahan UU Migas, awal persidangan 2012 disusun oleh tim PUU 

Setjen DPR RI atas penugasan dari Komisi VII DPR RI. 

 

3. Penutup 

 

Perubahan atas UU migas harus berlandaskan pada konstitusi dan 

memuat perubahan terhadap tata kelola migas yang transparan untuk 

memperkuat peran negara dalam mensejahterakan rakyat. Negara sebagai 

representasi rakyat dalam pengelolaan migas harus memiliki keleluasaan 

membuat peraturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Substansi pokok dalam Perubahan atas UU migas adalah pengelolaan 

dan pengusahaan dana migas digunakan untuk penggantian cadangan migas 

dan pengembangan energi terbarukan untuk kepentingan generasi mendatang. 

Pengelolaan migas yang menjamin transparansi adalah sesuatu yang wajib.  
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Abstrak 

Pencemaran lingkungan laut karena minyak bumi umumnya bersumber dari 

kapal tanker, baik yang berasal dari tangki bahan bakar kapal itu sendiri atau 

minyak kotor yang terdapat di dalam kamar mesin maupun minyak sebagai 

kargo (muatan). Pencemaran laut dapat berdampak sangat luas terhadap segala 

kehidupan baik di laut maupun daratan yang terkena pencemaran, sehingga 

adanya pemikiran siapa yang akan memberikan ganti rugi apabila terjadi 

pencemaran laut perlu diatur secara jelas. Pengaturan mengenai tanggung 

jawab pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagai 

muatan (tanker) terdapat dalam Civil Liability Convention 1969. Upaya 

pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut telah dilakukan oleh 

Indonesia dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional seperti Civil 

Liability Convention 1969. Bagi Negara peserta Civil Liability Convention 1969, 

langkah-langkah yuridis yang perlu disiapkan adalah menyusun dan 

menetapkan ketentuan peraturan nasional di bidang pencemaran lingkungan 

laut dan/atau perairan di sekitarnya, dalam hal ini ketentuan peraturan oleh 

masing-masing Negara peserta disesuaikan dengan kebutuhannya dengan 

berpegang atau berpedoman pada tatanan hukum internasional yang berlaku. 

Kata kunci: Pencemaran laut, limbah, hukum lingkungan 

 

 

                                                           

1 Diah Okta Permata. W., S.H., MKN, adalah Konsultan Bisnis di Direktorat Kemitraan 
dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia 
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Abstract 

The marine environmental pollution due to oil are generally sourced from the tanker, 

both derived from the fuel tank of the vessels itself or dirty oil inside engine 

compartment and oil as cargo. Marine environmental pollution can impact very broadly 

against all life either in the sea or land affected by the pollution, so any thought of who 

would provide compensation in the event of marine environmental pollution needs to be 

clearly regulated. The regulation of marine environmental pollution liability for vessels 

that carry oil as cargo (tanker) are regulated in Civil Liability Convention 1969 (CLC 

1969). The Preventions and controls of marine pollution have been made by Indonesia 

to ratify several international Conventions such as Civil Liability Convention 1969. For 

the member states of Civil Liability Convention 1969, juridical measures that need to be 

prepared is to compose and establish national regulations in the field of marine 

environmental pollution and/or the surrounding waters, in the provisions of regulation 

by each the member states needs to be adjusted to hold or guided by existing 

international legal order.  

Keywords: Sea pollution, waste, environmental law 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar belakang 

Sumber utama pencemaran laut biasanya berasal dari tumpahan minyak 

yang bersumber dari kegiatan operasional kapal, pengeboran lepas pantai 

(eksplorasi) maupun akibat kecelakaan kapal. Setiap tahunnya 3 sampai 4 juta 

ton minyak bumi mencemari lingkungan laut.2 Pencemaran minyak bumi yang 

disebabkan oleh kapal umumnya disebabkan oleh tumpahan minyak dari 

kapal, baik yang berasal dari tangki bahan bakar kapal itu sendiri atau 

tumpahan minyak dari kapal akibat proses pembuangan minyak kotor yang 

terdapat di dalam kamar mesin maupun minyak sebagai kargo (muatan).3  

Pencemaran laut juga dapat berupa akibat dari pengoperasian kapal dan 

atau kecelakaan kapal baik secara sengaja dan atau tidak disengaja, namun 

akibat pencemaran laut berdampak sangat luas terhadap segala kehidupan baik 

                                                           

2 Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 261. 

3 Ibid. 
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di laut maupun daratan yang terkena pencemaran, sehingga muncul pemikiran 

siapa yang akan memberikan ganti rugi apabila terjadi pencemaran laut. 

Pengaturan mengenai tanggung jawab pencemaran laut bagi kapal-kapal 

yang mengangkut minyak sebagai muatan (tanker) terdapat dalam Civil 

Liability Convention 1969 (CLC 1969). Dalam ketentuan hukum nasional 

Indonesia belum ada pengaturan tersendiri mengenai pencemaran laut oleh 

minyak, baik yang bersumber dari kapal. Peraturan yang ada hanya bersifat 

sebatas mencegah terjadinya pengotoran laut, misalnya dengan meratifikasi 

beberapa konvensi internasional seperti Civil Liability Convention 1969. 

 

A. Aspek Hukum Dan Pengaturan  

Pembuangan Limbah Minyak Ke Laut (Dumping) 

Sumber pencemaran laut yang bersumber dari kapal diklasifikasikan 

menjadi empat macam, yaitu kegiatan operasi kapal, pembuangan secara 

sengaja (dumping), kegiatan di dasar laut dan kegiatan di darat.  Dalam hal 

pencemaran laut yang bersumber dari dumping (pembuangan secara sengaja ke 

laut), The London Dumping Convention 1972 yang telah digantikan  melalui 

Protocol 1996 merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk 

mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari pembuangan limbah dan 

bahan lainnya yang dilakukan secara sengaja. Beberapa pengaturan yang 

mengatur mengenai pembuangan limbah minyak ke laut (dumping) setelah 

London Dumping Convention 1972 adalah sebagai berikut: 

1. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste 

and Other Matter 1972 

Kesadaran pencegahan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dan 

bahan berbahaya mendorong dilakukannya Konferensi PBB di Stockholm pada 

tahun 1972 yang merekomendasikan agar setiap pemerintah harus menjamin 

pembuangan yang terkendali ke laut oleh warga negara mereka di manapun, 

atau oleh setiap orang di wilayah dalam yurisdiksi mereka, dan setiap 

pemerintah terus bekerja ke arah penyelesaian dan pemberlakukan dengan 

sesegera mungkin menyusun suatu ketentuan hukum yang menyeluruh bagi 

pengendalian pembuangan limbah di laut. Tindak lanjut dari rekomendasi 

tersebut adalah diadakannya konferensi di London tanggal 30 Oktober – 13 

November 1972 yang berhasil merumuskan dan melahirkan Konvensi tentang 

Pencegahan Pencemaran Laut akibat Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya 

atau Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and 

Other Matter 1972 (selanjutnya disebut London Dumping Convention). Konvensi 
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ini terbuka untuk ditandatangani  pada tanggal 29 Desember 1972 di Kota 

London, Mexico City, Moscow, dan Washington, dan berlaku penuh sejak 

tanggal 30 Agustus 1975, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pendepositan dari 

instrumen ratifikasi atau aksesi yang ke-15 (Pasal 19 London Dumping 

Convention). Konvensi  ini juga menunjuk IMO (International Maritime 

Organization/Organisasi Maritim Internasional) sebagai sekretariat dengan 

tugas-tugas sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi tersebut. 

Pembentukan London Dumping Convention didorong pula oleh adanya 

ketentuan-ketentuan hukum internasional lain yang mengatur perlindungan 

terhadap lingkungan, antara lain Pasal 24 The High Seas Convention 1958. Prinsip 

dasar London Dumping Convention adalah larangan dilakukannya pembuangan 

limbah di lingkungan laut secara sengaja. Tujuannya secara umum adalah 

mencegah terjadinya dumping di laut yang akan mengakibatkan rusaknya 

ekosistem dan lingkungan laut yang akhirnya akan mengancam kelangsungan 

hidup manusia dan sumber daya laut.   

Ruang lingkup dumping atau pembuangan dimuat dalam Pasal 3 London 

Dumping Convention, yang meliputi: 

a. pembuangan limbah-limbah atau bahan-bahan lain ke laut yang 

dilakukan dengan sengaja dan itu berasal dari kapal-kapal, pesawat 

udara, anjungan atau bangunan buatan manusia lainnya di laut; 

b. setiap pembuangan apapun ke laut yang dilakukan dengan sengaja dari 

kapal-kapal, pesawat udara, anjungan atau bangunan buatan manusia 

lainnya di laut; 

c. tidak termasuk “pembuangan atau dumping” apabila: 

• Pembuangan limbah atau bahan lain di laut yang termasuk pada atau 

berasal dari kegiatan operasional yang normal dari kapal-kapal, 

pesawat udara, anjungan atau bangunan buatan manusia lainnya di 

laut dan perlengkapannya.  

• Limbah atau bahan lain tersebut bukan merupakan limbah atau bahan 

yang diangkut oleh atau ke kapal-kapal, pesawat udara, anjungan 

atau bangunan buatan manusia lainnya di laut yang memang 

dioperasikan untuk tujuan pembuangan bahan itu, atau yang berasal 

dari pengolahan limbah-limbah semacam itu atau bahan-bahan lain 

dari kapal-kapal, pesawat udara, anjungan dan bangunan tersebut. 
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Amandemen London Dumping Convention selanjutnya terjadi pada tahun 

1980, disebut dengan Amandemen 1980, yang diadopsi pada tanggal 24 

September 1980 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 11 Maret 1981. 

Amandemen yang dilakukan menyangkut “incineration and list substances which 

require special care when being incinerated.”  

Pada tahun 1993 diadakan kembali amandemen terhadap Konvensi ini 

dengan nama Amandemen 1993 dan diadopsi pada tanggal 12 November 1993 

dan mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 1994. Amandemen ini menyangkut 

larangan dumping terkait “sea of low-level radioactive waste” dengan persyaratan 

sebagai berikut:  

i. penghapusan secara bertahap dumping yang dilakukan oleh industri 

sampai dengan tanggal 31 Desember 1995; 

ii. larangan “the incineration at sea of industrial wastes.” 

 

2) Protokol 1996 atas Konvensi tentang Pencemaran Laut Akibat 

Pembuangan Limbah dan Bahan Lainnya (London Dumping Convention 

1972) 

Protokol 1996 yang diterima pada tanggal 7 November 1996 dan mulai 

berlaku sejak tanggal 24 Maret 2006, mengakomodasi berbagai perkembangan 

baru dalam hukum lingkungan internasional termasuk ketentuan The United 

Nations Conventions on the Law of Sea (UNCLOS 1982) dan hasil Konferensi Rio 

1992 termasuk Agenda 21.   

Tujuan Protokol 1996 termuat dalam Pasal 2 Protokol 1996, yaitu 

melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran 

yang menimbulkan kewajiban bagi negara peserta Protokol ini untuk 

mengambil langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-

sama, sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik, dan ekonomi negara 

masing-masing guna mencegah, menekan dan apabila mungkin, menghentikan 

pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan atau pembakaran limbah atau 

bahan lainnya di laut.  

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Protokol 1996 merupakan 

penyempurnaan dari ketentuan London Dumping Convention, yaitu: 

a. penerapan prinsip pendekatan kehati-hatian (precautionary approach); 
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b. penerapan polluter pays principle (prinsip pencemar membayar) yaitu 

bahwa pada prinsipnya pihak yang melakukan pencemaran harus 

menanggung akibat dari pencemaran tersebut; 

c. negara-negara yang melakukan pembuangan harus memenuhi syarat 

pencegahan dan pengawasan pencemaran; 

d. negara tidak boleh mengubah satu bentuk pencemaran ke bentuk lainnya 

atau memindahkan pencemaran dari kawasan satu ke kawasan lainnya; 

e. pelarangan pembakaran limbah di laut; 

f. pelarangan pengiriman limbah dari satu negara ke negara lain untuk 

tujuan pembuangan atau pembakaran. 

g. perluasan definisi/ruang lingkup mengenai pembuangan (dumping) yang 

tercantum dalam Pasal 1, termasuk didalamnya:  

i. setiap penyimpanan limbah di dasar laut dan lapisan dasar 

bawah laut atas kapal-kapal, pesawat udara, anjungan-

anjungan; 

ii. setiap tindakan menelantarkan atau penghancuran tepat di atas 

anjungan-anjungan hanya untuk tujuan memusnahkannya 

dengan sengaja; 

iii. pengecualian dari definisi tersebut adalah tindakan 

meninggalkan bahan-bahan seperti kabel, pipa dan peralatan 

riset kelautan di laut, yang ditempatkan untuk suatu tujuan 

selain pembuangannya.  

Dalam London Dumping Convention maupun Protokol 1996, tidak diatur 

secara khusus mengenai mekanisme tanggung jawab perdata apabila terjadi 

dumping, namun kita dapat melihat salah satu upaya penegakan hukum 

lingkungan dalam ranah perdata jika terjadi kerugian atau pencemaran yang 

dianut oleh Protokol 1996 adalah penerapan prinsip pencemar membayar 

(polluter pays principle). 

 

B. Pencemaran Laut yang Bersumber dari Pembuangan Limbah ke Laut 

(Dumping) Ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia 

Indonesia belum meratifikasi London Dumping Convention 1972 maupun 

Protokol 1996, akan tetapi Indonesia telah memiliki beberapa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran laut khususnya 
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yang bersumber dari kegiatan pembuangan limbah secara sengaja ke laut 

(dumping). 

Di Indonesia, dumping ke laut diperbolehkan, tetapi harus memperoleh 

izin terlebih dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 

Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air 

Limbah ke Laut (selanjutnya disebut Permen LH No.26 Tahun 2012). 

Limbah yang dapat dibuang ke laut hanya berupa air limbah yang 

sebelumnya telah dikelola terlebih dahulu oleh penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 

Pasal 2 ayat (2) Permen LH No.26 Tahun 2012 yang mencakup: 

a) perhitungan daya tampung lingkungan laut; 

b) karakteristik air limbah yang dibuang; 

c) rona awal badan air (laut/estuari ); 

d) dampak pembuangan; dan 

e) upaya pengendalian dan rencana pemantauan. 

Beberapa produk hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan laut 

serta larangan pencemaran laut yang bersumber dari kegiatan pembuangan 

(dumping) limbah ke laut, yaitu: 

1. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang telah digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

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 dan 

dumping merupakan salah satu sumber pencemaran khususnya 

pencemaran laut.  

Definisi dumping tidak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), akan tetapi dalam 

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU PPLH) dirumuskan definisi dumping dalam 

Pasal 1 butir 24 dan ketentuan mengenai larangan dumping 

(pembuangan) terdapat dalam Pasal 69 ayat (1), antara lain: 
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a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup (Pasal 69 ayat (1) huruf a); 

b. membuang limbah ke media lingkungan hidup (Pasal 69 ayat (1) 

huruf e); 

c. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup (Pasal 69 

ayat (1) huruf f). 

Mengenai mekanisme tanggung jawab perdata atas akibat dari 

kegiatan dumping, tidak diatur di dalam UU PLH maupun dalam 

UUPPLH sendiri. 

 

2. UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, khususnya Bab VIII 

(Pasal 65-58) dan telah digantikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran 

Ketentuan mengenai larangan dumping dalam UU Nomor 21 

Tahun 1992 tentang Pelayaran diatur dalam Bab VIII tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran oleh Kapal, dari Pasal 

65 sampai dengan Pasal 68. Berdasarkan  penjelasan Pasal 65 ayat (1), 

pembuangan limbah atau bahan lain yang tidak memenuhi 

persyaratan dapat terjadi antara lain, karena: 

a) melakukan pembuangan (dumping) tidak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

b) melakukan pembuangan tanpa menggunakan peralatan 

pencegahan pencemaran; 

c) melakukan pembuangan muatan dengan sengaja; 

d) melakukan pembuangan dengan menggunakan peralatan 

pencegahan pencemaran yang tidak berfungi. 

UU Nomor 21 Tahun 1992 telah digantikan oleh UU No. 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pengaturan mengenai larangan 

pencemaran laut atau perairan yang bersumber dari kegiatan 

pembuangan limbah dan bahan lainnya (dumping) di dalam UU No. 17 

Tahun 2008 terdapat dalam Bab XII mengenai Perlindungan 

Lingkungan Maritim, dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 243.  

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mekanisme 

tanggung jawab perdata atas pencemaran yang bersumber dari 
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dumping menganut sistem channelling liability (pembebanan langsung 

kepada pihak tertentu, yaitu pemilik atau operator kapal) dan hal 

tersebut sejalan dengan regime CLC 1969. 

 

3. PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

dan/atau Perusakan Laut 

Menurut Pasal 1 butir 10 PP Nomor 19 Tahun 1999, dumping 

(pembuangan) merupakan pembuangan limbah sebagai residu suatu 

usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai 

atau daluwarsa ke laut, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), setiap orang 

atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

dumping ke laut wajib mendapatkan izin Menteri terlebih dahulu dan 

berdasarkan Pasal 18 ayat (2) tata cara dumping ditetapkan lebih lanjut 

oleh Menteri.  

Dalam hal pembuangan atau dumping dilakukan secara sengaja, 

pihak yang bertanggung jawab untuk menanggung biaya 

penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut, biaya 

pemulihan laut serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat 

pencemaran dan/atau perusakan laut tersebut adalah si pelaku atau 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan 

pencemaran dan/atau perusakan laut tersebut berdasarkan Pasal 24 

PP Nomor 19 Tahun 1999. 

 

4. PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 

PP Nomor 51 Tahun 2002 merupakan peraturan pelaksana dari 

UU Nomor 21 Tahun 1992 yang secara khusus mengatur mengenai 

perkapalan. Di dalam PP Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 

(selanjutnya disebut PP Perkapalan) juga diatur mengenai larangan 

pencemaran laut yang bersumber dari kapal melalui kegiatan dumping.  

Mengenai lokasi dumping di perairan, ditetapkan secara 

terkoordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

keselamatan pelayaran, dampak lingkungan, dan pertahanan 

keamanan, serta pemerintah daerah (ketentuan Pasal 125 ayat (2) PP 

Perkapalan). 
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Mengenai mekasnime tanggung jawab perdata yang bersumber 

dari dumping, PP Perkapalan mengatur bahwa apabila pencemaran 

terjadi akibat kesengajaan nahkoda, anak buah kapal, pemilik kapal 

atau operator kapal, maka dasar pertanggung- jawabannya adalah 

Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 120  jo. Pasal 122 ayat (2)), namun 

apabila pencemaran terjadi akibat kecelakaan (tubrukan, kandas atau 

karena hal lain dan sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya 

pencegahan pencemaran), maka dasar pertanggung- jawabannya 

adalah Strict Liability karena dianutnya sistem plafond atau 

pembatasan tanggung jawab ganti kerugian (Pasal 121 jo. Pasal 122 

ayat (2) jo. Pasal 112).  

Selain itu, PP Perkapalan juga menganut sistem channelling 

liability seperti yang dianut oleh UU No.21/2002 yang telah digantikan 

oleh UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan CLC 1969, dimana 

tanggung jawab perdata dibebankan kepada pemilik kapal atau 

operator kapal (Pasal 120).  

 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 1990 tentang 

Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal-Kapal yang telah 

digantikan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 

2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal. 

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 

Tahun 1990 tentang Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal-

Kapal (selanjutnya disebut Kemenhub No. KM 86 Tahun 1990), diatur 

ketentuan mengenai larangan bagi setiap kapal (khususnya kapal 

tangki pemuat minyak dan ketentuan ini tidak berlaku bagi kapal 

perang berdasarkan Pasal 13) untuk melakukan pembuangan minyak 

atau limbah berminyak di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. kadar minyak dalam limbah tidak melebihi lima belas per satu 

juta bagian (15 ppm), apabila kapal berada pada jarak 12 (dua 

belas) mil atau kurang dari daratan terdekat; 

b. kadar minyak dalam limbah tidak melebihi seratus per satu juta 

bagian (100 ppm), apabila kapal berada pada  jarak lebih dari 12 

(dua belas) mil dari daratan terdekat; 
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c. pembuangan minyak atau limbah minyak tersebut mutlak 

diperlukan untuk menjamin keselamatan kapal atau keselamatan 

jiwa di laut; 

d. tumpahan minyak atau limbah berminyak tersebut diakibatkan 

oleh kerusakan pada kapal atau perlengkapannya yang terjadi 

secara mendadak dan semua tindakan purbajaga telah diambil 

guna mencegah atau mengurangi tumpahan. 

Dalam Kemenhub No. KM 86 Tahun 1990 diatur ketentuan 

bahwa penyaluran atau pemindahan minyak buangan atau limbah 

berminyak dari tangki penampung di kapal ke fasilitas penampungan 

di darat menjadi tanggung jawab pemilik atau operator kapal, dan 

dalam Pasal 7 mengatur bahwa pemilik kapal atau nahkoda kapal 

yang melanggar segala ketentuan Kemenhub No. KM 86 Tahun 1990 

dan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran laut, bertanggung 

jawab secara perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Kemenhub No. KM 86 Tahun 1990 telah digantikan dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang 

Pencegahan Pencemaran dari Kapal (selanjutnya disebut Permenhub 

No.KM 4 Tahun 2005). Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 6 Permenhub No. 

KM 4 Tahun 2005, pemilik atau operator kapal bertanggung jawab atas 

pembuangan dan pemindahan limbah berminyak dari tangki 

penampungan di kapal ke fasilitas penampungan di darat dan 

pembuangan limbah minyak dari kapal hanya dapat dilakukan pada 

tempat penampungan limbah di darat yang telah ditetapkan dan 

pembuangan tersebut dilakukan dengan cara diangkut menggunakan 

drum atau disalurkan melalui pipa.  

Dalam Permenhub No. KM 4 Tahun 2005 tersebut hanya 

mengatur tentang tanggung jawab atas pencemaran perairan minyak 

yang bersumber dari kapal yang dibebankan kepada pemilik atau 

operator kapal dan mengikuti ketentuan Civil Liability Convention 

1969 (Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata atas 

Kerusakan Akibat Pencemaran oleh Minyak) dan Protokol 1992 

(dimuat dalam Pasal 16 ayat (1)) dan bentuk ganti rugi yang menjadi 

tanggung jawab pemilik kapal (Pasal 21). 
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C. Tanggung Jawab Pemilik Kapal Tanker Atas Pencemaran Minyak Di 

Laut Yang Bersumber Dari Kapal Tanker Miliknya Berdasarkan Civil 

Liability Convention 1969 

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 

merupakan konvensi mengenai tanggung jawab atas pencemaran minyak di 

laut. Konvensi lebih dikenal dengan sebutan Civil Liability Convention 1969. 

Civil Liability Convention 1969 mengatur tanggung jawab perdata yang 

timbul akibat pencemaran minyak di laut yang bersumber dari kapal, yaitu 

kapal pelayaran samudera dan kapal niaga yang dibangun atau disesuaikan 

untuk mengangkut minyak curah sebagai muatan. Kapal jenis ini lazim dikenal 

sebagai kapal tanker. 

Tanggung jawab ganti rugi terhadap pencemaran minyak di laut 

menurut Civil Liability Convention 1969 dibebankan kepada pemilik kapal 

tanker yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Adapun, pemilik kapal 

tanker atau yang biasa disebut sebagai “Owner Ship” dapat dibedakan menjadi 

2 (dua), yaitu :  

1. Orang (pribadi) atau sekelompok orang atau badan hukum (perusahaan 

pelayaran) baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar sebagai 

pemilik kapal tanker. Bagi orang (pribadi) atau sekelompok orang yang 

terdaftar sebagai pemilik kapal tanker atau tidak, kapal tanker yang 

dimilikinya hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan pelayaran negara 

setempat yang menjadi rekanannya. Di Indonesia, biasanya pemilik kapal 

tanker adalah orang yang menjadi bagian dari perusahaan pelayaran itu 

sendiri.  

2. Negara. Jika suatu negara memiliki sebuah kapal, namun dioperasikan 

oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di negara tersebut sebagai 

operator kapal, maka kepemilikan kapal itu ditentukan dari Grosse Akte 

pendaftaran (register) yang dimiliki oleh kapal tersebut. Sebagai contoh 

di Indonesia, kapal-kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran PT (Persero) Pelayaran 

Nasional Indonesia (PELNI). 

Sedangkan, jenis minyak yang diangkut sebuah kapal tanker terdiri atas 

dua jenis, yaitu minyak yang diangkut dalam bentuk curah sebagai muatan 

kapal dan minyak yang diangkut sebagai bahan bakar dan terdapat dalam 

tempat penyimpanan kapal (tangki bahan bakar).  
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Dalam Civil Liability Convention 1969, prinsip tanggung jawab yang 

digunakan adalah strict liability. Artinya, apabila terjadi kecelakaan kapal tanker 

yang mengakibatkan pencemaran laut, maka pemilik kapal dapat dimintai 

tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang timbul. Namun, hal 

tersebut terdapat perkecualian yaitu apabila pemilik kapal tanker dapat 

membuktikan bahwa kerusakan kapal disebabkan oleh :   

1. peperangan, pemberontakan, atau fenomena alam yang luar biasa, yang 

tidak terelakkan, serta tidak terhindarkan (force majeur).  

2. adanya tindakan atau pengabaian dari pihak ketiga yang bertujuan 

menimbulkan kerusakan,  

3. adanya kealpaan atau tindakan yang salah dari pemerintah atau instansi 

lain yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atau 

penyediaan sarana bantu navigasi dalam menjalankan fungsinya.  

Sehingga, apabila terbukti demikian, maka pemilik kapal tanker dapat 

dibebaskan dari tanggung jawabnya.   

 

D. Prosedur Penyelesaian Ganti Rugi Pencemaran Minyak Di Laut Yang 

Bersumber Dari Kapal Tanker 

Beberapa kerugian lingkungan laut yang diakibatkan oleh pencemaran 

lingkungan laut oleh minyak membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga 

besar kemungkinan semua aset pemilik kapal tanker yang dijual tidak akan 

dapat memenuhi tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian akibat 

pencemaran lingkungan laut. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan lembaga 

asuransi internasional (international insurance) yang sanggup menutupi ganti 

rugi pencemaran lingkungan laut. Lembaga asuransi tersebut salah satunya 

adalah kumpulan lembaga asuransi di luar negeri yang diakui secara 

internasional dan disebut P & I Club (Protection and Indemnity) yang berpusat di 

London. Disamping itu ada juga dana jaminan ganti rugi yang dihimpun oleh 

sekumpulan tanker owner ships yang disebut TOVALOP (Tanker Owner Voluntary 

Agreement Concerning Liability for Oil Pollution) dan CRISTAL (Contract Regarding 

an Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution) yang merupakan 

kumpulan dari orang-orang pemilik minyak yang diangkut oleh kapal tanker.4
  

                                                           

4 Ibid., hal. 83-85. 
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Semua lembaga asuransi internasional dan para kumpulan penghimpun 

dana jaminan ganti rugi pencemaran laut tersebut berkewajiban untuk 

memberikan dana jaminan ganti rugi bagi anggotanya apabila salah satu dari 

anggotanya dinyatakan melakukan pencemaran laut.5 

Beberapa rincian biaya-biaya umum yang biasa dipergunakan oleh 

Negara pantai dalam hal melakukan tuntutan ganti rugi antara lain:6 

a.Biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional 

penanggulangan tumpahan minyak seperti biaya penggunaan kapal-

kapal yang mendukung kegiatan operasional secara langsung maupun 

tidak langsung, penanggulangan pencemaran, biaya peralatan-peralatan 

penanggulangan seperti Oil Boom, Oil Skimmer, Dispersant, Sorbent;  

b.Biaya-biaya tidak langsung yang dipergunakan untuk pembersihan 

lingkungan laut di sekitar tumpahan minyak, misalnya hutan bakau yang 

terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari tumpahan 

minyak, pantai lingkungan perkampungan nelayan, pantai tempat 

wisata; 

c.Biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk penelitian laboratorium 

misalnya penelitian laboratorium terhadap air laut yang terkena 

tumpahan minyak; dan  

d.Biaya langsung yang dikeluarkan untuk independent surveyor.  

Selain biaya-biaya yang disebutkan di atas, negara yang perairan lautnya 

terkena langsung maupun terkena dampak tumpahan minyak dapat 

mengajukan biaya-biaya tidak langsung atas “pemulihan” daerah atau wilayah 

yang terkena dampak tumpahan minyak, yang mana perhitungan biaya untuk 

keperluan ini membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta data pendukung 

yang kuat untuk dapat meyakinkan pihak-pihak yang berkaitan dengan ganti 

rugi.  

Proses gugatan ganti rugi pencemaran laut yang bersumber dari kapal 

tanker dapat diuraikan dalam tahapan sebagai berikut : 7 

                                                           

5 Ibid. 

6 Ibid.  

7 Pasal 88 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 
Perkapalan   
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1. Kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing yang mengalami 

musibah atau kecelakaan dan mengakibatkan tumpahan minyak, segera 

pada kesempatan pertama memberitahukan kepada Pejabat Negara yang 

ditunjuk untuk itu, di Indonesia adalah Kantor Administrator Pelabuhan 

(ADPEL)/Syahbandar (Harbour Master) terdekat dimana musibah terjadi; 

2. ADPEL/Syahbandar dengan kewenangannya memerintahkan unit kapal-

kapal pengamanan untuk mengamankan lalu lintas kapal yang berlayar 

mendekati dan atau berada di sekitar lokasi tumpahan minyak dan 

apabila diperlukan melakukan evakuasi terhadap awak kapal, yang 

dapat diduga kapal akan berakibat fatal (terbakar dan atau tenggelam) 

serta memantau penyebaran minyak sesuai dengan arah angin, pasang 

surut air, dan gelombang sebelum kapal pembawa peralatan untuk 

penanggulangan, Oil Boom, skimmer, dispersant, dan lain-lain, tiba di 

lokasi;  

3. Kapal pengaman mengambil contoh air laut yang bercampur minyak 

yang pada gilirannya dibawa ke laboratorium untuk diperiksa jenis 

minyak, kandungan minyak dan tingkat ambang batas untuk dapat 

dinyatakan masuk dalam kategori pencemaran atau pengotoran. Hasil 

dari pemeriksaan laboratorium inilah yang dipakai sebagai salah satu 

data pendukung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;  

4. Kapal-kapal pengamanan mendata berapa luas minyak yang tumpah 

mencemari dan atau mengotori pantai, melakukan pembersihan sesegera 

mungkin apabila memungkinkan, apakah perlu dilakukan pemulihan 

lingkungannya terutama apabila ada di lingkungan daerah nelayan yang 

terkena dampak pencemaran yang akan sangat berpengaruh terhadap 

kegiatan sosial ekonomi dan mata pencaharian para nelayan dan atau 

kerugian yang diderita apabila di wilayah terdekat terdapat pantai wisata 

dan lain sebagainya;  

5. Berdasarkan tahapan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang disebutkan 

pada tahapan pertama sampai dengan keempat serta rincian biaya yang 

timbul, maka Negara yang perairannya tercemar mengajukan tuntutan 

ganti rugi kepada pemilik kapal, ganti rugi meliputi biaya-biaya langsung 

maupun tidak langsung yang dikeluarkan oleh Negara yang perairannya 

tercemar, sepanjang Negara tersebut telah melakukan tindakan-tindakan 

sebagaimana yang disyaratkan dalam konvensi internasional baik yang 

menyangkut masalah pelayaran dan keselamatan jiwa dilaut maupun 

masalah yang berkaitan dengan pencemaran laut.  
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6. Negara yang perairan lautnya tercemar bersama dengan pemilik kapal 

serta pihak asuransi melakukan negosiasi atas besaran tuntutan ganti 

rugi yang diajukan, apabila tercapai kesepakatan maka pemilik bersama 

pihak asuransi akan memberikan ganti rugi sebagaimana yang 

disepakati, namun apabila tidak, permasalahan tuntutan akan diajukan 

ke pengadilan setempat di Negara yang pantainya tercemar tumpahan 

minyak. 

Civil Liability Convention 1969 mensyaratkan setiap kapal yang berlayar 

dan mengangkut minyak dalam bentuk curah sebanyak 2000 ton atau lebih 

wajib memiliki sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran laut yang 

dikeluarkan oleh Negara bendera kapal.
 
Untuk mendapatkan sertifikat dana 

jaminan ganti rugi pencemaran laut pemilik kapal harus memenuhi syarat yaitu 

memiliki dan menunjukkan sertifikat atau polis dana jaminan ganti rugi 

pencemaran laut yang diterbitkan oleh asuransi dalam hal ini adalah P & I 

Club.
 
Dengan demikian, apabila terjadi pencemaran laut, pihak asuransi akan 

menetapkan berapa besarnya ganti rugi secara riil berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan dari surveyor asuransi dan atau surveyor independent 

kepada Negara yang perairannya tercemar .  

Khusus di Indonesia, sebelum diajukan ke pengadilan maka diperlukan 

suatu penetapan dan/atau keputusan dari Mahkamah Pelayaran dimana 

lembaga ini akan menguji dan menyidangkan Nakhoda dan para perwira kapal 

serta anak buah kapal yang diperlukan untuk mengetahui apakah tata cara 

berlayar sudah dilakukan dan/atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan 

peraturan hukum pelayaran dan perkapalan serta tindakan berjaga-jaga secara 

internasional.  

Civil Liability Convention 1969 juga menyatakan bahwa setiap kapal yang 

mengangkut minyak dalam bentuk curah sebagai muatan dalam jumlah 2000 

ton atau lebih diwajibkan memiliki sertifikat dana jaminan ganti rugi 

pencemaran laut, namun Konvensi tidak secara tegas menyatakan jenis 

kapalnya. Penekanan dalam Civil Liability Convention 1969 adalah kapal dalam 

bentuk atau jenis apapun (kapal tanker dan atau non tanker) yang mengangkut 

minyak dalam jumlah 2000 ton atau lebih. Berkaitan dengan ketentuan yang 

dimaksud dalam Civil Liability Convention 1969 adalah bahwa kapal tanker yang 

mengangkut minyak dalam jumlah 2000 ton atau lebih wajib dilengkapi dengan 

sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran dan Polis dana jaminan ganti 

rugi pencemaran. 



JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 1 ISSUE 1, JANUARI 2014 

171 

 

Pemilik kapal, Operator kapal dan atau Nakhoda kapal yang 

mengangkut minyak sebagai muatan curah dengan jumlah kurang dari 2000 

ton tetap dapat dikenakan sanksi dan tanggung jawab atas terjadinya 

pencemaran laut yang bersumber dari kapal milik atau kapal yang 

dioperasikannya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Negara 

yang memiliki kedaulatan atas perairan laut yang tercemar.8 

Bagi Negara peserta Civil Liability Convention 1969, langkah-langkah 

yuridis yang perlu disiapkan adalah menyusun dan menetapkan ketentuan 

peraturan nasional di bidang pencemaran lingkungan laut dan/atau perairan di 

sekitarnya, dalam hal ini ketentuan peraturan oleh masing-masing Negara 

peserta Civil Liability Convention 1969 sesuai dengan kebutuhannya dengan 

berpegang atau berpedoman pada tatanan hukum internasional yang berlaku. 

 Selain itu perlu adanya suatu ketentuan yang berbentuk perjanjian kerja 

sama atau Nota Kesepahaman baik yang bersifat bilateral maupun multilateral 

antara suatu Negara dengan Negara lain yang wilayah perairan laut yang 

berbatasan. Perjanjian tersebut akan dapat memecahkan masalah yang terjadi 

baik dari segi upaya penanggulangan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada 

pemilik kapal tanker, apabila terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal 

tanker dan mencemari perairan laut wilayah yang menjadi yurisdiksi masing- 

masing Negara.  

 

E. Kasus 

Salah satu kasus pencemaran akibat tumpahnya kerak minyak mentah 

(oil sludge) adalah tumpahan limbah minyak mentah (oil sludge) yang berasal 

dari Kapal Tanker MT. Panos G yang berbendera Cyprus di pantai dan perairan 

Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2004. Kapal tersebut disewa oleh PT. 

Pertamina UP V Balikpapan dari pemilik kapal yaitu Soumelia Marine 

Company Ltd yang beralamat di Yunani melalui PT. Bandar Harapan Prima 

Jakarta yang bertindak sebagai agen/perantara.9  

Peristiwa tersebut bermula dari akan dilakukannya pemuatan minyak ke 

Kapal Tanker MT. Panos G. Karena di atas kapal masih terdapat limbah oil 

sludge sebanyak 500 (lima ratus) ton, sedangkan kapal tanker harus dalam 

                                                           

8 Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan   

9 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu Pemkot Balikpapan terdaftar di 
PN Balikpapan No.04/Pdt.G/2005/PN.BPP, hal. 2-4. 
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keadaan kosong sebelum dimuati, maka nahkoda kapal yaitu Michael 

Kavourgias memperkerjakan 4 (empat) orang warga Kampung Baru 

Balikpapan untuk membersihkan kapal dari pencemaran tersebut. Limbah oil 

sludge tersebut dialihkan ke kapal ponton milik warga tersebut.  Dalam proses 

penanganan limbah minyak berupa oil sludge tersebut, limbah minyak yang 

menghasilkan sisa berupa endapan kotor yang mengandung bahan kimia, 

lumpur, tanah dan material lainnya dibuang ke laut, padahal limbah oil sludge 

tersebut tergolong limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut 

limbah B3).10 Seharusnya penanganan limbah yang tergolong limbah B3 tidak 

boleh dibuang ke media air laut, melainkan harus diproses terlebih dahulu oleh 

instalasi pengelolaan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian 

Lingkungan Hidup.11  

Peristiwa pencemaran di perairan Teluk Balikpapan tersebut telah 

melanggar aturan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yakni 

konsensus International Maritime Organization (IMO) melalui Protocol Marine 

Pollution (MARPOL) tahun 1978. MARPOL memuat ketentuan tentang 

Pencegahan Pencemaran Minyak dari kegiatan pelayaran, yang diatur dalam 

Annex I MARPOL 73/78. Dalam Annex I termuat tata cara atau prosedur yang 

harus diberlakukan pada kapal tanker yang memuat minyak termasuk 

limbahnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpahan atau 

pembuangan minyak ke laut.12 Sedangkan larangan pembuangan limbah 

minyak secara sengaja diatur dalam Convention on The Prevention of Marine 

Pollution By Dumping of Wastes and Other Matter 1972 yang disebut juga London 

                                                           

10 Trigunawan Jayawardana, “Penilaian Terpadu Dampak Tumpahan Minyak di 
Perairan Balikpapan (Studi Kasus Tumpahan Minyak Oil sludge dari Kapal MT. Panos G),” 
(Tesis Magister Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 4. 

11 Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut, Permen LH 
No.26 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (1). Keterangan yang sama juga diperoleh dari hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Tamaji, S.H., selaku kuasa 
hukum Pertamina UP V Balikpapan pada saat Pemkot mengajukan gugatan ganti rugi di 
Pengadilan Negeri Balikpapan 2004 silam, pada tanggal 22 September 2012. 

12 Diatur dalam Chapter I Regulation I tentang Definition, di mana oil (minyak) 
adalah semua jenis minyak bumi (petroleum) dalam bentuk apapun.termasuk minyak 
mentah, bahan bakar, sludge, minyak buangan, minyak hasil proses kilang (tidak 
termasuk petrochemical yang masuk dalam katagori Annex II dari konvesi ini) dan tanpa 
terbatas pada batasan umum yang terdahulu, termasuk juga jenis jenis yang disebutkan 
pada Appendix I dari Annex ini. 
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Dumping Convention 1972 yang telah digantikan oleh Protocol 1996 to the London 

Dumping Convention 1972 (selanjutnya disebut Protocol 1996).  

Berkaitan dengan kasus pencemaran perairan Balikpapan yang telah 

dijabarkan sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan gugatan 

ganti kerugian materiil sebesar Rp. 6.635.432.804,- (enam milyar enam ratus tiga 

puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah). 

Nilai tersebut terdiri dari kerugian pemerintah sebesar Rp. 1.831.905.000,- (satu 

milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 

kerugian lingkungan sebesar Rp. 4.803.527.804,- (empat milyar delapan ratus 

tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah).13  Dalam 

proses persidangan  di Pengadilan Negeri Balikpapan, Pertamina (Persero) UP 

V selaku Tergugat IV telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif 

terkait masalah domisili Perusahaan yang sesuai di Akte Pendirian Domisili PT. 

PERTAMINA (Persero) adalah berada di Jakarta Pusat, sehingga gugatan 

seharusnya sesuai Hukum Acara Perdata diajukan ditempat tinggal Tergugat 

(Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Pada persidangan tanggal 9 Juni 2005, 

Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan Putusan Sela 

No.04/Pdt.G/2005/PN.BPP yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa 

Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini karena 

domisili para Tergugat bukan di Balikpapan. Sampai kini, kasus pencemaran 

tersebut tidak pernah ditindak lanjuti  baik secara pidana maupun secara 

perdata. 

 

F. Bentuk Tanggung Jawab Perdata dalam Pencemaran Lingkungan 

Untuk memudahkan dalam menyimpulkan dan memahami bentuk-

bentuk tanggung jawab perdata dalam sebuah pencemaran lingkungan, 

khususnya pencemaran laut, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang digunakan dalam penelitian ini, serta melihat kepada siapakah 

pembebanan tanggung jawabnya yang kemudian diterapkan dalam kasus 

pencemaran Teluk Balikpapan tahun 2004, penulis akan menggambarkannya 

melalui tabel berikut: 

 

                                                           

13 Gugatan yang diajukan oleh Pemkot Balikpapan No.04/Pdt.G/2005/PN.BPP, 
hal.8-9.  
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Dasar Hukum Pihak Tergugat  
Sistem 

Pertanggung- 
jawaban 

Penerapan dalam Kasus 

 

 UU No. 32  
Tahun 2009 
tentang 
Perlindungan 
dan Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

 
1. Pelaku 

pencemaran,  
dan/atau 
penanggung jawab 
usaha dan/ atau 
kegiatan (dalam hal 
strict liability, Pasal 
88); 

 
2. Penanggung jawab 

usaha/kegiatan 
saja, (dalam hal 
PMH, Pasal 87). 
 

 
1. Strict Liability 

(Pasal 88) 
 
2. Perbuatan 

Melawan 
Hukum 
(Pasal 87) 

 
 

 
1. Pelaku pencemaran, yaitu 

Michael Kavourgias), 
dan/atau; 

 
2. Penanggung jawab 

usaha/kegiatan, yakni PT. 
Pertamina (Persero) 
Jakarta. 

  
Bentuk tanggung jawabnya 
adalah strict liability (Pasal 88) 
 

 

 UU No.23/1997 
tentang 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

 
Penanggung jawab 
usaha dan/atau 
kegiatan. 
 
Dasar hukum: Pasal 34 
dan 35 
 

 
1. Strict Liability 

(Pasal 35) 
 
2. Perbuatan 

Melawan 
Hukum (Pasal 
34) 

 

 
Michael Kavourgias (pelaku), 
namun tanggung jawabnya 
beralih kepada Soumelia 
Marine Company Ltd sebagai 
majikan (Pasal 35 ayat (2) butir 
c jo. Pasal 1367 BW). 
 
Bentuk tanggung jawabnya 
adalah strict liabilit y (Ps.35) 
 

 

  CLC 1969 

 
Terjadi channelling 
liability kepada pemilik 
kapal  
 
Dasar hukum: Article III 
Paragraph 1 

 

 
1. Strict liability 

(Article III 
Paragraph 1); 

 
2. Vicarious 

liability (Article 
III Paragraph 
4). 

 

 
Tidak relevan untuk 
diberlakukan karena kasus ini 
terjadi pada tahun 2004, 
sehingga tunduk pada regime 
Protocol 1992 yang telah 
mengamandemen CLC 1969. 
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 Protocol 1992 

 
Terjadi channelling 
liability kepada pemilik 
kapal. 
Dasar hukum: Article  4 
Paragraph 1.  
 

 
1.   Strict liability 

(Article 4 
Paragraph 1); 

 
2.   Vicarious 

liability (Article 
4 Paragraph 2). 

 

 
Soumelia Marine Company 
Ltd.sebagai pemilik kapal 
yang harus bertanngung 
jawab dengan bentuk 
tanggung jawab strict liability 
berdasarkan Art.4 Par.1), 
namun Protocol 1992 tidak 
dapat diterapkan dalam kasus 
ini karena  ruang lingkup 
„minyak‟ dalam Protocol 1992 
tidak mencakup residual oil, 
dimana dalam kasus ini yang 
dibuang ke laut berupa oil 
sludge yang termasuk residual 
oil (minyak buangan) . 

 

 UU Nomor 17 
Tahun 2008 
tentang 
Pelayaran 

 
Terjadi channelling 
liability kepada: 
1. Pemilik kapal, atau; 
2. Operator kapal 
 
Dasar hukum: Pasal 231 
ayat (1) 
 

 
Tidak datur sistem 
pertanggungjawab
annya 

 
Pemilik kapal (Soumelia 
Marine Company Ltd) yang 
harus bertanngung jawab 
berdasarkan Pasal 231 ayat (1) 
dengan bentuk tanggung 
jawab strict liability. 

 

 UU Nomor 21 
Tahun 1992 
tentang Pelayaan 

 
Terjadi channelling  
liability kepada: 
1. Pemilik kapal, atau 
2. Operator kapal. 
 
Dasar hukum: Pasal 68 
ayat (1) 
 
Namun, pembebanan 
tanggung jawabnya 
ergantung pada 
perjanjian antara pemilik 
dengan operator kapal 
(Penjelasan Pasal 68 ayat 
(1)). 

 
Tidak diatur sistem 
pertanggungjawab
annya. 

 
Pemilik kapal (Soumelia 
Marine Company Ltd) yang 
harus bertanngung jawab 
berdasarkan Pasal 68  ayat (1) 
dengan bentuk tanggung 
jawab strict liability. 

 

 PP No. 51 Tahun 
2002 tentang 
Perkapalan 

 
Terjadi channelling 
liability kepada: 
1. Pemilik kapal, atau 

 
1. Apabila 

pencemaran 
terjadi akibat 

 
Pemilik kapal, yaitu Soumelia 
Marine Company Ltd 
berdasarkan Pasal 120, oleh 
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2. Operator kapal. 
 
Dasar hukum: Pasal 120 

kesengajaan 
nahkoda, anak 
buah kapal, 
pemilik kapal 
atau operator 
kapal, maka 
dasar 
pertanggung- 
jawabannya 
adalah 
Perbuatan 
Melawan 
Hukum (Pasal 
120  jo. Pasal 
122 ayat (2)). 

 
2. Apabila 

pencemaran 
terjadi akibat 
kecelakaan 
(tubrukan, 
kandas atau 
karena hal lain 
dan 
sebelumnya 
telah 
dilakukan 
upaya-upaya 
pencegahan 
pencemaran), 
maka dasar 
pertanggung- 
jawabannya 
adalah Strict 
Liability karena 
dianutnya 
sistem plafond 
atau 
pembatasan 
tanggung 
jawab ganti 
kerugian (Pasal 
121 jo. Pasal 
122 ayat (2) jo. 
Pasal 112). 

 

karena pencemaran terjadi 
akibat kesengajaan nahkoda, 
maka dasar pertanggung- 
jawabannya adalah Perbuatan 
Melawan Hukum (Pasal 120  
jo. Pasal 122 ayat (2)). 
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 PP Nomor 19 
Tahun 1999 
tentang 
Pengendalian 
Pencemaran 
dan/atau 
Perusakan Laut  

 
1. Pelaku 

pencemaran, atau 
2. Penanggung jawab 

usaha dan/atau 
kegiatan. 

 
Dasar hukum: Pasal 24 

 
Tidak diatur sistem 
pertanggungjawab
annya. 

 
Tidak ada sistem channelling 
liability, sehingga yang 
bertanggung jawab adalah 
pelaku pencemaran, yaitu 
Michael Kavourgias, namun 
beralih kepada Soumelia 
Marine Company Ltd, sebagai 
majikan dari nahkoda kapal 
(vicarious liability). 
 
Dasar hukum: Pasal 24 jo. 
Pasal 1367 BW. 
 

 

 Peraturan 
Menteri 
Perhubungan 
No.KM 4 Tahun 
2005 tentang 
Pencegahan 
Pencemaran dari 
Kapal 

 
Terjadi channeling 
liability kepada:  
1. Pemilik kapal, atau 
2. Operator kapal. 

 
Dasar hukum: Pasal 16 

 
Strict liability (Pasal 
16 ayat (1)) 

 
Pemilik kapal, yaitu Soumelia 
Marine Company Ltd., 
dengan bentuk tanggung 
jawab strict liability (Pasal 16). 

 

 Keputusan  
Menteri 
Perhubungan 
Nomor KM 86 
Tahun 1990 
tentang 
Pencegahan 
Pencemaran oleh 
Minyak dari 
Kapal-Kapal 

 
1. Pemilik kapal, atau  
 

 
2. Nahkoda. 
 
Dasar hukum: Pasal 7 
 

 
1. Strict liability, 

atau 
 
 

2. Perbuatan 
Melawan 
Hukum. 

 
Dasar hukum:  
Pasal 7 yang 
berbunyi, “Pemilik 
kapal atau 
nahkoda yang 
melanggar 
ketentuan dalam 
Keputusan ini yang 
mengakibatkan 
kerusakan atau 
pencemaran 
lingkungan laut, 
bertanggung jawab 
secara perdata 
maupun pidana 
sesuai dengan 
peraturan  
perundang-
undangan yang 
berlaku.” 

 
Tidak ada channelling liability. 
 
Yang bertanggung jawab 
adalah Michael Kavourgias 
sebagai nahkoda dengan 
bentuk tanggung jawab strict 
liability (mengikuti ketentuan 
UU Lingkungan yang berlaku 
saat itu, yaitu Pasal 35 UU 
No.23/1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup). 
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Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan 

masalah tanggung jawab pemilik kapal tanker dalam pencemaran yang 

bersumber dari kapal tanker adalah :  

1. Bagi Pemilik Kapal /Operator Kapal  

Kepada pemilik kapal tanker maupun operator kapal tanker agar 

muatan minyak dalam bentuk curah yang dibawa, baik 2000 ton atau 

lebih maupun kurang dari 2000 ton selalu disertai dengan sertifikat 

dana jaminan ganti rugi yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi 

seperti P&I, maupun dari TOVALOP dan CRISTAL, ataupun lembaga 

asuransi lainnya. Sehingga, apabila kapal yang bermuatan minyak 

tersebut mengalami musibah dan mengakibatkan pencemaran, maka 

dana untuk memberikan ganti rugi tersebut dapat ditutup oleh pihak 

asuransi.  

2. Bagi Pemerintah  

a. Perlunya membuat suatu undang-undang yang mengatur secara 

khusus dan rinci mengenai dumping, khususnya terkait 

mekanisme dumping ke laut, yang dapat mengikuti regime 

Protocol 1996 London Dumping Convention walaupun Indonesia 

sendiri belum meratifikasi Konvensi tersebut beserta Protokol 

turunannya.  

Berdasarkan 
ketentuan tersebut, 
mengindikasikan 
bahwa dasar 
pertanggungjawab
an pemilik kapal 
atau nahkoda 
mengikuti 
ketentuan UU yang 
berlaku saat itu, 
yaitu UU Nomor 
23 Tahun 1997 
yang menganut 
dua dasar 
pertanggung- 
jawaban, yaitu 
strict liability dan 
Perbuatan 
Melawan Hukum. 
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b. Perlunya keseragaman atau harmonisasi pengaturan hukum 

mengenai pembebanan tanggung jawab perdata (channelling 

liability) dalam hal terjadi pencemaran laut yang bersumber dari 

kapal (termasuk pencemaran akibat dumping dari kapal).  

c. Perlunya amandemen terhadap Protocol 1992 dengan memperluas 

ruang lingkup (definisi) minyak, tidak hanya mencakup jenis 

mineral hydrocarbon mineral persistent oil, tetapi juga mencakup 

residual oil, sehingga dapat mengantisipasi apabila terjadi kasus 

serupa, yakni pencemaran laut oleh limbah minyak yang belum 

diakomodir oleh Protocol 1992.  
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A R T I K E L   M A H A S I S W A : 

PERAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK 

PERUBAHAN IKLIM 

Fitri Amelina1 

 

Abstrak 

Perubahan iklim telah menjadi permasalahan global yang memberikan dampak 

pasti dan tidak terelakan lagi di tingkat regional maupun internasional. 

Meningginya permukaan air laut, mencairnya es di kutub, sampai kerugian 

ekonomi di wilayah Pasifik sebagaimana dilansir oleh Asian Development Bank 

di tahun 2013. Meningkatnya pemanasan global dan produksi gas rumah kaca 

memberikan ancaman tersendiri untuk pembangunan berkelanjutan. Adanya 

komitmen warga dunia dalam menjalin kerja sama guna menekan produksi gas 

rumah kaca dan menanggulangi dampak perubahan iklim dapat dilihat dari 

beberapa instrumen internasional terkait hal tersebut yang secara bertahap 

telah dihasilkan dan diemplementasikan. Adanya kerja sama dari negara-

negara maju sebagai penyumbang gas emisi terbanyak dengan negara-negara 

berkembang seharusnya mampu menghasilkan kolaborasi yang cukup baik 

dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim. Indonesia, dalam hal ini 

sesuai dengan prinsip common but differentiated responsibilities turut serta dalam 

upaya penanganan perubahan iklim dengan ratifikasi perjanjian internasional, 

implementasi melalui satuan petugas khusus di bidang perubahan iklim, dan 

penegakan hukum dalam upaya melestarikan lingkungan. 

Kata kunci: Perubahan Iklim, Indonesia, Penegakan Hukum 

 

Abstract 

Climate change has become a global problem and has certain and uninevitable impacts 

globally or internationally. Sea level rising, ice melting in the pole or even economic 
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damages in Pacific region released by 2013 Asian Development Bank. Increasing of 

global warming and greenhouse gasses production provide a separate threat to 

sustainable development. The commitment of the worldwide community to cooperate in 

order to reduce the production of greenhouse gasses and mitigate the impact of climate 

change could be seen from several international instruments related to it has gradually 

produced and implemented. The cooperation of the developed countries as the largest 

contributor to the emissions and developing countries should be able to produce a pretty 

good collaboration in efforts to address climate change impacts. Indonesia, in this case 

in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities to 

participate in efforts to address climate change with the ratification of international 

treaties, the implementation through a special unit of officers in the field of climate 

change, and law enforcement in an effort to preserve the environment. 

Key words: Climate Change, Indonesia, Law Enforcement 

 

1. Pendahuluan 

 

Baru-baru ini, Indonesia cukup disentakkan dengan kedatangan 

Harrison Ford, aktor Hollywood berumur 71 tahun yang beberapa pekan lalu 

berkunjung ke Indonesia dalam rangka pembuatan salah satu episode Years of 

Living Dangerously (TV series yang ditayangkan di Amerika Serikat), yang 

menyampaikan kritikan cukup pedas terkait kondisi hutan di Indonesia saat 

mewawancarai Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

Harrison Ford mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi hutan di 

Indonesia. Menurutnya, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini telah gagal dalam 

melakukan pengelolaan hutan yang seharusnya dapat berkontribusi dalam 

usaha penanganan perubahan iklim. Terlepas dari ancaman yang dijatuhkan 

kepada Harrison Ford, seharusnya hal ini dapat menjadi sentilan bagi 

pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, khususnya Pemerintah. 

Hal ini sangat kontradiktif dengan status quo di mana Indonesia sebagai 

salah satu dari 5 negara yang memiliki hutan hujan tropis terbanyak di dunia 

bersama dengan Brazil, Kongo, Peru dan Kolombia;2 serta penggagas Foresty 

Eight (F-8) bersama negara pemilik hutan hujan tropis lainnya untuk menyusun 

dan memperkuat peranan hutan dalam mengurangi pemanasan hutan.  Selain 

itu banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dapat 

                                                           
2 Mongabay Tropical Rainforest Conservation and Environmental Science News, 

“Hutan Hujan”, http://world.mongabay.com/indonesian/indonesian.pdf, diunduh pada 
Jumat, 6 Desember 2013. 

http://world.mongabay.com/indonesian/indonesian.pdf
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memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim, seperti peran 

dan fungsi hutan hujan tropis untuk menjaga fungsi tata air, penyerap dan 

penyimpan karbondioksida, serta sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup; 

20 juta hektar lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan sebagai penyerap 

emisi gas rumah kaca yang sangat signifikan; dan keanekaragaman flora dan 

fauna yang sangat bermanfaat diantaranya untuk industri farmasi/kerajinan, 

pariwisata, dan ilmu pengetahuan.3 Namun pada kurun waktu 1997-2000, laju 

kehilangan dan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektar/tahun. 

Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28%. Jika tidak segera 

dihentikan, maka hutan yang tersisa akan segera musnah dan ini akan 

menyebabkan terjadinya pelepasan emisi karbon yang telah diserap oleh hutan 

tersebut. Kebakaran hutan berskala besar pada tahun 1997-1998 melahap sekitar 

10 juta hektar lahan gambut yang mengakibatkan 0,81-2,57 gigaton karbon 

dilepas ke atmosfer; dan banyaknya emisi karbon yang juga dilepaskan oleh 

Indonesia dalam beberapa kurun waktu ini.4 Saat ini Indonesia tengah bergulat 

dengan tingkat degradasi ekosistem laut dan darat. Sekalipun bukan 

kontributor utama gas rumah kaca, tingkat deforestasi di Indonesia juga 

termasuk yang tertinggi di dunia. Berikut adalah data negara-negara sebagai 

penghasil karbon emisi:5 

 

Sumber 

Emisi 

Amerika 

Serikat 

Cina Indonesia Brazil Rusia India 

Energi 5.752 3.720 275 303 1.527 1.051 

Pertanian 442 1.171 141 598 118 442 

Kehutanan (403) (47) 2.563 1.372 54 (40) 

Sampah 213 174 35 43 46 124 

Total 6.005 3.014 3.014 2.316 1.745 1.577 

 

Aspek kepastian yang semakin lama semakin jelas dari perubahan 

iklim membuat masyarakat internasional tidak lagi ragu dalam membahas 

                                                           
3 World Wildlife Fun, “Lembar Fakta World Wildlife Fun (WWF) Indonesia”, 

<http://awsassets.wwf.or.id>, diunduh pada Rabu, 2 Oktober 2013. 
4 Ibid. 
5 World Bank and Peace, 2007. 

http://awsassets.wwf.or.id/
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aspek hukum dan perubahan iklim, termasuk Indonesia.6 Bahkan salah seorang 

ilmuwan yang terkemuka asal Inggris, Sir David King mengatakan bahwa isu 

perubahan iklim lebih mengkhawatirkan daripada isu terorisme. Hasil prediksi 

ilmiah dan proyeksi mengenai dampak simultan dari perubahan iklim pada 

ekosistem bumi telah mendorong masyarakat global untuk saling bekerja sama 

untuk mencari solusi bagi masalah perubahan iklim, terutama pemanasan 

global.7 Kepala Negara dan para petinggi Negara dari 179 negara mencari jalan 

keluar bersama untuk mengantisipasi perubahan lingkungan menjadi upaya 

yang tengah dinegosiasikan dalam pertemuan KTT Bumi di Rio De Jeneiro 

yang menghasilkan 5 (lima) dokumen yakni Deklarasi Rio, Konvensi 

Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip 

Pengelolaan Hutan dan Agenda 21 – yang terdiri dari 4 (empat) bagian penting 

yaitu dimensi sosial ekonomi, terkait dengan masalah pembangunan, aktivitas 

manusia dan dampak kerusakan lingkungan hidup terhadap manusia; 

konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan; peranan 

kelompok utama; dan sarana pelaksanaan.8 

Komitmen Indonesia untuk mendukung dan berkontribusi dalam 

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat ditinjau dari adanya 

ratifikasi instrumen hukum lingkungan internasional antara lain Konvensi 

Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim 1992 (UNFCCC) melalui UU 

No. 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on 

Climate Change; dan Kyoto Protocol melalui UU No. 17 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change yang mana merupakan wujud komitmen Negara Indonesia dalam 

mendukung upaya hukum negara maju dalam mengurangi produksi karbon 

emisi, salah satunya denga kerja sama mitigasi yang dinamakan Mekanisme 

Pembangunan Bersih (MPB).9  

                                                           
6 Deni Bram, Mumu Muhajir, Melly Setiawati, Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan 

Keterkaitannya dengan Hukum dan Tenurial di Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan, (Jakarta: 
Epistema Institute, 2013), hlm. 13. 

7 Ibid., hlm. 1-2. 
8 RTM Sutamihardja, Perubahan Lingkungan Global, Sebuah Antalogi tentang Bumi Kita, 

2009, dalam Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitannya dengan Hukum dan Tenurial di 
Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan, (Jakarta: Epistema Institute, 2013), hlm. 41. 

9 Mekanisme Pembangungan Bersih (MPB) atau yang disebut Clean Development 
Mechanism (CDM) dalam UNFCCC merupakan suatu mekanisme yang mengizinkan negara-
negara pengurangan emisi berdasarkan Kyoto Protocol (Annex B party) untuk 
mengimplementasikan proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang. United 
Nations Framework Convention on Climate Change, “Clean Development Mechanism,” 
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/271
8.php> diunduh pada Rabu, 2 Oktober 2013. 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php
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Tidak hanya itu, instrumen-instrumen hukum nasional juga dibuat 

diantaranya pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)10 melalui 

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan 

Iklim yang bertugas sebagai koordinator pelaksana dari penanganan perubahan 

iklim di Indonesia serta sebagai pihak yang memperkuat posisi tawar Indonesia 

di forum Internasional; kegiatan mitigasi perubahan iklim yang telah 

diterapkan melalui hukum nasional seperti MPB berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 206 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional 

Mekanisme Pembangunan Bersih Menteri Negara Lingkungan Hidup, 

mekanisme pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi 

hutan (REDD+) yang telah diatur dalam beberapa pearturan seperti Peraturan 

Menteri Kehutanan No. 68 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Demonstration 

Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 

(REDD), Peraturan Menteri Kehutanan No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), Keputusan 

Presiden No. 19 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan 

Kelembagaan REDD+, Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 Tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 

Primer dan Lahan Gambut dan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2011 Tentang 

Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation (REDD+); serta penandatanganan Peraturan Presiden No. 61 

Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

yang mengatur target penurunan emisi per sektor secara nasional dan 

menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk penurunan emisi. 

Sebenarnya, hal ini merupakan wujud konkrit kepedulian Pemerintah untuk 

ikut serta dalam penanggulangan bahaya perubahan iklim.  

Perubahan iklim yang akan terus terjadi, memang tidak dapat dihindari 

lagi, cepat atau lambat kita akan dapat merasakan dampaknya. Namun, bukan 

berarti lantas menyerah dan tidak berbuat apa-apa. Indonesia memiliki potensi 

dalam berkontribusi untuk menekan dampak perubahan iklim bersama dengan 

negara-negara lain. Upaya ini dapat dilakukan dengan pendekatan nasional 

maupun internasional. Dalam skala internasional, diperlukan komitmen tinggi 

                                                           
10 Tugas dan fungsi DNPI menurut Perpres No. 46 Tahun 2008 adalah merumuskan 

kebijakan nasional, strategi program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; 
mengoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang 
meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan; merumuskan kebijakan 
pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon; melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; memperkuat posisi 
Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam 
pengendalian perubahan iklim. 
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bagi Indonesia untuk berpartisipasi dan turut meratifikasi instrumen hukum 

internasional karena hal ini akan membawa konsekuensi hukum untuk 

mengimplemetasikan instrumen dan merumuskannya dalam kebijakan 

nasional. Selain itu diperlukan konsistensi dan keberanian bagi Indonesia untuk 

melakukan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi dampak 

perubahan iklim secara nasional. Baik dari segi peraturan perundang-

undangan, pemberlakuan sanksi dan penegakannya. Namun, memang hingga 

saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur 

terkait perubahan iklim, hanya sebatas peraturan-peraturan pelaksana seperti 

yang telah penulis uraikan. Sehingga dalam tulisan ini akan dipaparkan 

mengenai urgensi pembuatan UU khusus tentang perubahan iklim dan 

penegakan hukum multidoor sebagai upaya penegakan hukum lingkungan, 

khususnya dalam menanggulangi dampak perubahan iklim di Indonesia. 

Tanpa adanya penegakan hukum yang mumpuni, maka di kemudian hari 

hanya akan menambah daftar kegagalan Indonesia, tidak hanya kegagalan 

dalam melakukan pengelolaan hutan.  

Sebelumnya, untuk lebih memahami pengaturan terkait dengan 

perubahan iklim yang sudah ada, berikut adalah gambaran produk 

hukum/produk hukum yang telah diratifikasi oleh Indonesia: 

1. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) 

UNFCCC merupakan wujud komitmen global masyarakat dunia akan 

kepedulian dalam menangani dampak perubahan iklim. UNFCCC 

meerupakan perjanjian nasional yang dihasilkan dari UNCED pada 1992 di 

Rio de Janeiro (the Earth Summit). Tujuan dari kerangka kerja sama yang 

diinisiasi oleh PBB ini adalah untuk melakukan stabilisasi konsentrasi Gas 

Rumah Kaca dalam atmosfer bumi. Protokol ini meletakkan beban berat 

kepada negara-negara maju di bawah prinsip common but differentiated 

responsibilities, mulai berlaku pada 16 Februari 2005 dengan jumlah 192 

yang meratifikasi hingga saat ini11, dengan catatan Amerika Serikat belum 

meratifikasi Kyoto Protocol hingga sekarang. Program kerja dari UNFCC ini 

adalah diselenggarakannya Conference of the Parties (COP) yang juga 

menghasilkan adanya instrumen-instrumen lain dalam rangka 

menanggulangi dampak perubahan iklim. Terdapat tiga (3) mekanisme 

dalam Kyoto Protocol atau disebut Kyoto Mechanism – yaitu clean development 

mechanism, yang merupakan proyek di negara-negara berkembang untuk 

mencipatakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di 

                                                           
11 Fact Sheet: The Kyoto Protocol, United Nations Convention on Climate Change. 
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mana negara-negara Annex-1 akan mendukung atau membantu untuk 

berdirinya proyek-proyek d negara berkembang dalam rangka menekan 

gas rumah kaca; joint implementation, yaitu proyek antar negara-negara 

anggota Annex-1 dengan target-terget tertentu terkait dengan penurunan 

emisi gas rumah kaca; international emissions trading, yaitu perdagangan 

emisi antar negara yang juga dalam upaya penurunan emisi gas rumah 

kaca.12 

 

2. Kyoto Protocol 

Kyoto Protocol adalah sebuah perjanjian internasional terkait dengan 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang 

mengikat negara anggota untuk menetapkan target pengurangan emisi 

yang mengikat secara internasional. Kyoto Protocol diadopsi di Kyoto, 

Jepang, tanggal 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada 16 Februari 

2005. Aturan rinci untuk pelaksanaan Kyoto Protocol ini diadopsi pada 

Conference of the Parties (COP) 7 di Marrakesh, Maroko, pada tahun 2001, 

dan disebut sebagai "Marrakesh Accords".13 Periode Komitmen Pertama/ 

First Commitment Period (CP) dimulai pada tahun 2008 dan berakhir tahun 

2012. Untuk periode 2013-2020, negara-negara maju memiliki pilihan untuk 

mendaftar untuk Periode Komitmen Kedua/ Second Commitment Period 

(CP2) di bawah Kyoto Protocol atau mengambil janji mereka di bawah Track 

Convention. Pemerintah telah memutuskan bahwa Selandia Baru akan 

mengambil komitmen berikutnya di bawah Convention Framework, 

menyelaraskan upaya perubahan iklim dengan negara maju dan 

berkembang yang secara kolektif bertanggung jawab atas 85% emisi global. 

Ini termasuk Amerika Serikat, Jepang, Cina, India, Kanada, Brasil, Rusia 

dan banyak negara besar lainnya.14 

 

3. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) 

Dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim, banyak yang bilang, 

bahwa kita harus bersahabat dengan hutan. Tidak lain bahwa hutan dapat 

                                                           
12 The Economics of Climate Change, To Kyoto and Beyond, (UC Berkeley: Spring 09), 

hlm. 31.  
13 United Nations Framework Convention on Climate Change, “Kyoto Protocol,” 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php> diunduh pada 8 Oktober 2013. 
14 Ministry for the Environmental New Zealand, “The Kyoto Protocol,” 

<http://www.mfe.govt.nz/issues/climate/international/kyoto-protocol.html> diunduh 
pada 8 Oktober 2013. 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.mfe.govt.nz/issues/climate/international/kyoto-protocol.html
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memberikan solusi dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Salah satu 

instrumen yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia untuk meanfaatkan 

hutan dalam upaya menekan perubahan iklim adalah Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Merupakan usaha untuk 

mengurangi karbon emisi dengan cara memberikan nilai finansial pada 

karbon yang dihasilkan, menawarkan insentif untuk terutama negara-

negara berkembang untuk bersama-sama membangun sustainable 

development. REDD kadang-kadang disajikan sebagai "offset" skema pasar 

karbon dan dengan demikian, akan menghasilkan kredit karbon. Karbon 

offset adalah proyek-proyek hemat emisi atau program yang dalam teori 

akan menjadi kompensasi untuk emisi pencemar.15 Kredit karbon yang 

dihasilkan oleh proyek-proyek ini kemudian dapat digunakan oleh 

pemerintah industri dan perusahaan untuk memenuhi target dan/atau 

untuk diperdagangkan dalam pasar karbon. Mekanisme REDD bisa 

memberikan kompensasi kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan atau 

individu jika mereka telah mengambil tindakan untuk mengurangi emisi 

dari hilangnya hutan di bawah tingkat referensi yang sudah ditetapkan. 

Pengelolaan hutan lestari kemudian menjadi keputusan ekonomi yang 

cerdas, serta keputusan cerdas bagi lingkungan.16 

 

4. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus 

(REDD+) 

Di Kopenhagen, negara-negara sepakat untuk pembentukan segera 

mekanisme termasuk REDD untuk mengatasi emisi dari deforestasi. 

Kemudian seiring dengan perkembangannya, dikenal REDD+ yang lebih 

jauh lagi mencakup urusan konservasi, serta penjagaan stok karbon yang 

sesuai dengan manajamen hutan yang berkelanjutan (sustainable 

management). REDD+ merupakan tindak lanjut dari mekanisme yang sudah 

ada, REDD. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation "plus" konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan 

stok karbon hutan), memberikan peluang kunci untuk menghasilkan 

pendanaan, kemauan politik dan mekanisme yang diperlukan untuk 

melindungi hutan sementara memerangi perubahan iklim dan 

                                                           
15 World Resources Institute, “Forest, Climate Change and The Challenge of REDD,” 

<http://www.wri.org/stories/2010/03/forests-climate-change-and-challenge-redd> 
diunduh pada 6 Oktober 2013. 

16 Ibid 

http://www.wri.org/stories/2010/03/forests-climate-change-and-challenge-redd
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meningkatkan kesejahteraan manusia di negara berkembang.17 Ini 

merupakan seperangkat kebijakan, reformasi kelembagaan dan program 

yang memberikan insentif moneter bagi negara-negara berkembang untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi dengan menghentikan atau mencegah perusakan hutan mereka. 

Pengembangan implementasi REDD+ di Indonesia salah satunya adalah 

dengan moratorium kehutanan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal 

ini tentu diharapakan mampu mengurangi tingkat deforestasi dan 

degradasi hutan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan deforestasi dan 

degradasi hutan, antara lain:18 

1. Pertanian dalam skala besar, penebangan hutan, dan 

pertambangan; 

2. Kebijakan pajak hutan dan tambang; dan 

3. Kebijakan moratorium terhadap pemberian konsesi baru serta 

perbaikan tata kelola hutan primer dan kawasan rawa. 

 

5. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca                                                                                                                                                                                                                                                  

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen 

dari skenario pembangunan Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 

dengan dana sendiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, 

atau 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Pemerintah akan 

melakukan ini sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi 

sebesar 7 persen per tahun. Untuk mewujudkan komitmen ini Pemerintah 

telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres RAN-

GRK) dan Peraturan Pressiden No. 71 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional.19 Pada Perpres RAN-GRK 

bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dan 

42 persen (dengan bantuan asing) pada tahun 2020. Hal ini pula menjadi 

                                                           
17 Conservation International, “REDD+,” 

<http://www.conservation.org/learn/climate/solutions/mitigation/Pages/climate_REDD.a
spx> diunduh pada 6 Oktober 2013. 

18 Berdasarkan hasil penelitian di Gregorio dan Brockhaus yang kemudian 
dipresentasikan pada “Tyndall Centre Oxford Conference 2012-Beyond Carbon: Ensuring Justice 
and Equity in REDD+ Across Levels of Governance.” 

19 Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, Strategi Nasional 
REDD+, (Juni 2012), hlm. 4. 

http://www.conservation.org/learn/climate/solutions/mitigation/Pages/climate_REDD.aspx
http://www.conservation.org/learn/climate/solutions/mitigation/Pages/climate_REDD.aspx
http://www.conservation.org/learn/climate/solutions/mitigation/Pages/climate_REDD.aspx
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pedoman bagi Kementrian/lembaga untuk melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca 

serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daeraha dalam penyusunan RAN-

GRK. Adapun lima (5) Sektor Utama Target dan Strategi Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca adalah pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi 

dan transportasi; industri dan pengelolaan limbah. 

 

2. Permasalahan Lingkungan di Indonesia 

 

Terdapat beberapa permasalahan hukum yang menyebabkan 

pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia berada pada kondisi 

yang sangat memprihatinkan. Diantaranya adalah pemberian izin yang 

melanggar hukum, di mana terdapat 606 izin pertambangan seluas kurang 

lebih 3,27 hektar dan 285 unit perkebunan seluas 3,5 juta hektar di Kalimantan 

Tengah yang tidak memliki izin pelepasan dan izin pinjam pakai;20 selain itu 

terdapat setidaknya enam (6) kasus korupsi di sektor kehutanan yang saat ini 

diproses KPK sejak KPK didirikan seperti kasus Bupati Riau Palalawan, Riau, 

yang melakukan tindak pidana korupsi dengan penerbitan 15 IUPHHK-HT di 

mana menyebabkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 1,208 triliun dan 

hancurnya hutan alam secara masif atau kasus Gubernur Kalimantan Timur 

tahun 2003-2008 yang melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan 

pelepasan izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas satu 

juta hektar di Berau, Kalimantan Timur yang menyebabkan kerugian negara 

sebesar kurang lebih Rp 348 miliar dan hancurnya hutan alam secara masif; 

pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya seberti aktivitas 

perkebunan di luar konsesi dam tidak tersedianya alat untuk menanggulangi 

kebakaran serta pembakaran di luar area kerja tahunan; serta tertutupnya akses 

masyarakat terhadap sumber daya hutan, hal ini disebabkan oleh rumitnya 

birokrasi untuk masyarakat dalam mengakses Hutan Kemasyarakatan, Hutan 

Tanaman Rakyat, dan Hutan Desa. 

Masalah pencemaran juga perlu diperhatikan, walaupun Indonesia 

bukan termasuk golongan negara Annex-1 dengan predikat penghasil gas 

rumah kaca terbanyak, namun berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan 

                                                           
20 Satuan Petugas PMH tahun 2911; Surat Menteri Kehutanan No. S. 95/Menhut-

IV/2010 tanggal 3 Februari 2010, Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 552/337/EK 
tanggal 27 Maret 2010 dan Surat Kadishut Prov. Kalimantan tengah No. 
522.1.1.100.596/Dishut tanggal 27 Maret 2010. 
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„common but differentiated responsibilities‟ diperlukan peran Indonesia untuk turut 

mengurangi pencemaran. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan 

menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam 

kelangsungan mahluk hidup, terutama ketenangan dan ketentraman hidup 

manusia. Adanya pengertian dan persepsi yang sama dalam memahami 

pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia akan dapat 

mengendalikan tindakan dan perilaku manusia untuk lebih mementingkan 

lingkungan hidup. Kemauan untuk saling menjaga kelestarian dan 

keseimbangan lingkungan hidup merupakan itikad yang luhur dari dalam diri 

manusia dalam memandang hakekat dirinya sebagai warga dunia. 

Walaupun permasalahan-permasalahan di atas tidak secara langsung 

merupakan dampak dari perubahan iklim, namun apabila dibiarkan tentu saja 

semakin memperburuk kondisi yang akan terjadi. Sehingga diperlukan adanya 

penegakan hukum yang memang efektif mengatasi permasalahan-

permasalahan hukum yang terjadi sehingga dapat pula mendukung 

Pemerintah dalam upaya menekan dampak perubahan iklim khususnya di 

Indonesia. Korupsi, izin tambang, illegal logging, dan pelanggaran lain yang 

bertentangan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga 

perlu diantisipasi. Penegakan hukum multidoor merupakan salah satu solusi 

untuk dapat mengatasi hal tersebut, sehingga para pelaku dapat dikenakan 

pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan. Selain itu, penegakan 

hukum multidoor akan lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada para 

pelaku. 

 

3. Undang-Undang Khusus Perubahan Iklim di Indonesia 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, yang saat ini masih menjadi perdebatan 

adalah perlunya Indonesia untuk membuat undang-undang yang mengatur 

tentang perubahan iklim, mengingat Indonesia bukanlah negara maju yang 

menyumbang emisi karbon terbanyak di dunia. Beberapa negara maju dan 

berkembang telah merancang legislasi UU Perubahan Iklim sebagai respon atas 

dampak dan potensi ekonomi masa depan. Antara lain, negara-negara Uni 

Eropa, Inggris, Australia, Selandia Baru, China, Kolombia, dan Filipina. 

Indonesia dengan sejumlah potensi SDA dan SDM signifikan sudah 

sepantasnya melakukan reorientasi pembangunan ke arah green economy, mulai 
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dengan legislasi UU Perubahan Iklim sebagai titik masuk strategisnya.21 

Ketiadaan peraturan yang khusus disiapkan untuk menjawab peluang dan 

tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim di 

masa yang akan datang. Hal ini juga akan memperburuk kondisi Indonesia 

dalam pengelolaan hutan. UU khusus tentang perubahan iklim dapat 

menjawab kebutuhan untuk mendorong upaya kerja sama, khususnya bagi 

negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana dampak perubahan 

iklim mungkin akan terasa paling parah karena keterbatasan sumber daya dan 

infrastruktur.22 Urgensi pembuatan UU khusus perubahan iklim juga dapat 

dikatakan sebagai konsekuensi logis dari tindakan Indonesia yang telah terikat 

Konvensi Perubahan Iklim yang telah diratifikasi sejak tahun 1994. Sehingga 

sudah sewajarnya jika Indonesia mulai mempertimbangan untuk membuat UU 

khusus tentang perubahan iklim sebagai salah satu upaya penegakan hukum 

khsusnya hukum lingkungan mengenai perubahan iklim di Indonesia. 

Pembentukan UU khusus tentang perubahan iklim ini juga merupakan amanat 

dari Konstitusi UUD NRI 1945 untuk mendapatkan hidup layak dan bersih 

serta lingkungan hidup yang baik.23 Dalam tafsirnya, hak hidup layak dan 

bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup, lebih dari itu, hak 

hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk 

dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.24 

Dalam penegakkan hukum itu sendiri, ada tiga unsur yang harus selalu 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan 

(Zweckmassingkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).25 Yang mana, dalam 

pencapaiannya tidak hanya dilakukan secara represif, melainkan secara 

preventif. Sehingga, sebuah produk hukum hendaklah mampu mengarahkan 

masyarakat sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hukum tersebut. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwasannya tujuan 

pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.26 Begitu pula dengan 

permasalahan perubahan iklim, sudah saatnya hukum mengambil peran tidak 

                                                           
21 Wawancara dengan utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Ketua 

Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar di kantor DNPI, Jakarta 
pada Senin 5 Agustus 2013. 

22 Ibid. 
23 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 

28 H ayat 1. 
24 Johnson Panjaitan, “Hak atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Rakyat”, 

disampaikan sebagai catatan singkat dalam Workshop “Hak Atas Lingkungan sebagai Hak 
Asasi Rakyat” di Komnas HAM RI, 14 Juni 2006, hal 1. 

25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 
2007), hlm. 160. 

26 Ibid., hlm. 80. 
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hanya dalam penanggulangan, melainkan sebagai upaya preventif. Maka tidak 

ada salahnya Indonesia mulai memikirkan untuk mengadakan pengaturan 

hukum tersendiri terkait perubahan iklim. Yang lebih penting lagi adalah 

bagaimana peran hukum nantinya harus mampu mendorong kesadaran 

masyarakat Indonesia untuk menyadari bahaya dari dampak perubahan iklim 

yang akan kita hadapi bersama. Dapat kita amati bersama, bahwa sebenarnya 

telah ada kebutuhan akan pertauran perundang-undangan yang khusus 

mengatur akan perubahan iklim di Indonesia adalah posisi Indonesia di dunia 

internasional sebagai negara non-Annex-1, sehingga bukanlah termasuk 

negara-negara dengan penghasil gas rumah kaca terbanyak di dunia; adanya 

kewajiban melindungi lingkungan berprinsip „common but differentiated 

responsibility‟ mengingat konsentrasi gas rumah kaca sebanyak 80 persen 

dihasilkan oleh negara-negara maju dan eksistensi negara-negara berkembang 

yang membutuhkan energi untuk melakukan pembangunan (sustainable 

development) dengan tidak memiliki dana atau teknologi untuk menurunkan gas 

rumah kaca; serta adanya tanggung jawab Indonesia sebagai masyarakat dunia 

untuk turut ikut serta secara sukarela dalam menurunkan emisi gas rumah kaca 

dan menanggulangi dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, sebenarnya 

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang menyinggung 

isi perubahan iklim yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Badan/Lembaga yang 

fokus pada isu perubahan iklim seperti DNPI, Satgas REDD+ dan Badan 

REDD+. Namun, Indonesia belum memliki peraturan sesifik terkait dengan isu 

perubahan iklim terutama terkait dengan Seven Safeguards27 berdasarkan 

Conference of Parties (COP) 16, Cancun Agreement dan undang-undang khusus 

mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Serta adanya 

pembenahan-pembenahan peraturan khususnya peraturan sektoral seperti 

pertambangan; kehutanan; minyak dan gas; energi; dll yang sudah ada. 

Diperlukannya koordinasi antar peraturan dan sektor yang sudah ada serta 

pembentukan peraturan terkait perubahan iklim.28  

                                                           
27 Seven Safeguards berdasarkan COP 16 Cancun Agreement adalah melengkapi atau 

konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional; struktur tata kelola hutan yang 
transparan dan efektif; menghormati pengetahuan dan hak indigineous people dan 
masyarakat lokal; partisipasi stakeholders secara penuh dan efektif; konsisten dengan 
konservasi hutan; mencegah resiko balik; adanya aksi mengurangi pengalihan emisi. 

28 Disampaikan oleh Mas Achmad Santosa, dalam kuliah Hukum Lingkungan d 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 10 September 2013. 
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Mas Achmad Santosa menyampaikan prediksi dan pendapat terkait 

dengan eksistensi dan peran negara berkembang dalam menekan dampak 

perubahan iklim, antara lain:29 

1. Pada tahun 2050, 8 milyar dari 9 milyar populasi penduduk dunia adalah 

penduduk dari negara berkembang. 

2. Pada akhirnya negara berkembang seharusnya yang memimpin gerakan 

untuk perubahan iklim. 

3. Pada tahun 2020, diharapkan negara berkembang mempunyai peraturan 

perundang-undangan nasional untuk mereduksi emisi tetapi hal ini tidak 

diwajibkan sampai negara maju dapat menunjukkan bahwa mereka bisa 

mereduksi emisi tanpa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga 

mempunyai mekanisme dan institusi untuk mentransfer dana dan 

teknologi ke negara berkembang. 

4. Sampai dengan 2020, negara berkembang mendapatkan keuntungan dari 

one-sided selling of emissions, negara berkembang merencanakan sendiri 

mekanisme tersebut. 

5. Indonesia, Brazil, Cina, dan India termasuk major emerging emitter. Salah 

satu cara untuk mengurangi emisi di Indonesia adalah mereduksi emisi 

dari deforestasi dan degradasi hutan. 

Instrumen-instrumen hukum yang diciptakan, nantinya harus mampu 

memberikan penjelasan akan pentingnya usaha bersama dalam menjaga dan 

melestarikan lingkungan. Masa depan kita, anak cucu kita tergantung pada 

usaha kita saat ini untuk mengahalau dampak perubahan iklim semaksimal 

mungkin. Kalau bukan kita yang akan melestarikan, lalu siapa lagi? 

 

4. Penegakan Hukum Multidoor 

 

Selain itu perlu digalakkan pula penegakan hukum dengan sistem 

multidoor, penegakan multidoor adalah pendekatan penegakan hukum atas 

rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam- Lingkungan 

Hidup (SDA-LH) di atas hutan dan lahan gambut yang mengandalkan berbagai 

peraturan perundangan antara lain Lingkungan Hidup, Kehutanan, Tata 

Ruang, Perkebunan, Pertambangan, Perpajakan, Tindak Pidana Korupsi dan 

                                                           
29 Ibid. 
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Pencucian Uang. Dalam pendekatan multidoor, berbagai penegak hukum secara 

sinergis menerapkan berbagai undang-undang terkait.30 Di mana dalam 

penegakan hukum multidoor ini (1) mengupayakan penggunaan berbagai UU 

yang paling mungkin digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana 

yang berlaku dan perkembangan fakta yang ditemukan di lapangan; (2) 

sedapat mungkin menjadikan korporasi sebagai tersangka/terdakwa selain 

pelaku fisik; (3) menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain 

tindak pidana asal (misalnya korupsi, perpajakan, kehutanan, pertambangan, 

tata ruang, dan perkebunan) agar dapat mengembalikan kerugian negara (asset 

recovery) dari aset-aset yang berada di dalam maupun di luar negeri; (4) 

memanfaatkan ketentuan yang mengatur kerusakan lingkungan hidup dan 

tindak pidana korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal 

tersebut bertujuan agar Pasal 119 UU PPLH yang memungkinkan pidana 

tambahan, antara lain berupa perampasan keuntungan, perbaikan akibat tindak 

pidana, dapat digunakan; dan (5) dalam rangka mengoptimalkan 

pengembalian kerugian negara (asset recovery), mendorong pemanfaatan pasal-

pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik oleh penyidik dan penuntut 

umum.31 

 

5. Penutup 

 

Dari ulasan di atas, dapat dilihat bagaimana saat ini fenomena 

perubahan iklim menjadi ancaman global. Dampak dari ini semua mungkin 

tidak langsung kita rasakan saat ini, namun kita masih mempunyai tanggung 

jawab ke anak cucu kita untuk melakukan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) sebagai penerus bumi. Terutama bagi generasi muda, 

sudah saat nya lah kita peduli akan lingkungan sekitar kita. Sebagai pemimpin 

masa depan seharusnya perubahan ini dimulai dengan diri sendiri. Indonesia 

sebagai negara yang turut berkomitmen dalam upaya pemaksimalan 

pencegahan dampak perubahan iklim, perlu melakukan upaya-upaya lebih 

lanjut. Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum 

merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan permasalahan ini, baik 

secara preventif maupun represif. Pembuatan UU khusus perubahan iklim akan 

                                                           
30 Pendekatan Multidoor Dalam Penegakan Hukum Terkait Perkara Sumber Daya 

Alam-Lingkungan Hidup di Atas Hutan dan Lahan Gambut oleh Satgas REDD+, hlm. 2. 
31 Ibid., hlm. 3 
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mampu melengkapi instrumen hukum lingkungan yang ada, UU khusus 

perubahan iklim akan mampu memberikan kontribusi yang konkrit dan 

melanjutkan komitmen Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim 

untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) 

untuk generasi selanjutnya. Selain itu, penegakan hukum secara represif 

dengan penerapan hukum multidoor sehingga memungkinkan pengenaan 

pidana tambahan kepada para pelaku pidana di bidang lingkungan, khususnya 

perubahan iklim, akan memberikan efek jera yang lebih efektif. 

Tentunya, upaya ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran masing-

masing individu. Sebagai bagian dari komunitas dunia, sebagai seorang 

individu, penting untuk mulai menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari 

perubahan iklim. Banyak metode yang bisa kita lakukan untuk mengurangi 

pencemaran yang terjadi, dengan menggunakan transportasi publik misalnya, 

atau mulai menggalakan dengan menyumbangkan ide untuk mencipatakan eco-

friendly lingkungan, menyusun tata ruang kota yang ramah lingkungan, 

mempertahankan hutan kota, menjaga sumber daya alam yang ada, dll. Sudah 

saatnya kita mulai dari sekarang! 
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U L A S A N   P E R U N D A N G – U N D A N G A N 

“Potensi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan” 

Oleh: Lakso Anindito1 

 

Abstrak 

Tulisan ini akan membahas potensi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam 
mendukung penegakan demokrasi lingkungan. Untuk mempertajam 
pembahasan, fokus kajian akan dilakukan dari dua aspek, yaitu: 1) Perangkat 
yang dapat didayagunakan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif 
sehingga dapat melindungi hak mendasar warga negara; dan 2) Peran aktif 
masyarakat dalam penegakan hukum. Kedua aspek tersebut dirasa penting 
untuk mewujudkan nilai-nilai mendasar dari demokrasi lingkungan yang 
didasarkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait 
kebijakan penegakan hukum2 dan penerapan penegakan hukum yang adil, 
akuntabel dan efektif dalam rangka menjaga serta melindungi hak masyarakat 
atas pemanfaatan sumber daya alam. 

Kata kunci: UU P3H, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
Kejahatan Kehutanan 

 

Abstract 

This article will discuss the potential of Law No. 18 of 2013 regarding Prevention and 
Eradication of Forest Degradation in supporting implementation of environmental 
democracy. To sharpen the analysis, the focus of study will be conducted from two 
aspects, namely: 1) The tools that can be utilized to support effective law enforcement in 
order to protect the fundamental rights of citizens, and 2) The active role of people in 
law enforcement. Both aspects are considered important to realize the fundamental 
values of a democratic environment based on active role in decisions related to policy 
enforcement and application of the rule of law that is fair, accountable and effective in 
order to maintain and protect the people's right to use natural resources. 

Keywords: Law No. 18 of 2003, Prevention and Eradication of Forest Degradation, 
Forestry Crimes 

 

                                                           
1
Peneliti Pengelolaan dan Penegakan Hukum terkait Sumber Daya Alam di Badan REDD+. 

2
“A Decade of Promoting Environmental Democracy”. The UNECE Convention on Acces to 

information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environtmental Matters 

(Aarhus Convention) celebrate its 10
th
 Annivesary in 2008. 
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Kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) 
merupakan salah satu hambatan utama terwujudnya hak mendasar warga 
negara atas lingkungan hidup yang sehat dan kesejahteraan dari pemanfaatan 
sumber daya alam yang adil.3 Kejahatan SDA-LH tersebut dilakukan dengan 
berbagai modus dan motif dengan masif. Forest Watch Indonesia (FWI) 
memperkirakan, antara tahun 2000-2009, sejumlah 5.505.864 Ha Hutan di 
Kalimantan dan 3.711. 797 Ha di Sumatera telah mengalami deforestrasi.4 
Sedangkan, Kementerian Kehutanan memperkirakan kerugian negara 
sekurang-kurangnya Rp. 285.887.000.000.000,00 hanya untuk sektor perkebunan 
dan pertambangan ilegal di atas kawasan hutan.5 

 

Pendekatan Penegakan Hukum UU P3H 

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk 
mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan 
hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab 
beberapa kekurangan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 
Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum. Melalui penegakan 
hukum yang efektif diharapkan dapat tercipta jaminan hak bagi warga negara 
untuk mendapatkan haknya atas sumber daya alam. Beberapa pendekatan 
tersebut adalah: 

1. Kejahatan Pertambangan dan Perkebunan Ilegal di Kawasan Hutan 

UU P3H mengatur  mengenai kejahatan terkait penggunaan 
kawasan hutan secara ilegal khususnya pertambangan dan 
perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian 
dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus 
yang marak.6 Data dari Direktorat Jendral PHKA menunjukan saat ini 
terdapat dugaan 8.510.001,1 Ha lahan di kawasan hutan yang 
digunakan untuk perkebunan secara ilegal  dan 8.855.111, 96 Ha lahan 
di kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan secara ilegal.7 
Melalui pengaturan secara khusus pemberantasan kejahatan mulai dari 
tahap persiapan, operasional sampai dengan pemanfatan hasil kebun 

                                                           
3
Lihat Hal 76. Islands, Haskoli.Toward Environment Democracy. Faculty of Law,  Univercity 

of Iceland :  2009 
4
Laporan Forest Watch Indonesia tahun 2011 

5
Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan, 

2013, mengenai “Pengawasan dan Penegakan Hukum di Atas Hutan dan Lahan Gambut” yang 

disampaikan dalam Focus Group Discussion “Peta Jalan Reformasi Peraturan Perundang-undangan 

untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik.” 
6
 Lihat Pasal 17 dan 89 UU P3H 

7
Presentasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian 

Kehutanan, 2013, mengenai “Pengawasan dan Penegakan Hukum di Atas Hutan dan Lahan Gambut” 

yang disampaikan dalam Focus Group Discussion “Peta Jalan Reformasi Peraturan Perundang-

undangan untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik.” 
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dan tambang ilegal maka pemberantasan diharapkan dapat dilakukan 
secara komprehensif. Sebagai contoh, Pasal 17 ayat 1 UU P3H mengatur 
mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk 
melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Dilanjutkan 
dengan larangan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.Pada 
level hilir, terdapat larangan menampung, menjual serta membeli hasil 
pertambangan ilegal tersebut. 

Pendekatan ini memungkinkan pemidanaan dapat dilakukan 
dalam tiap tahap dari rangkaian perbuatan pidana dari pelaku yang 
berbeda-beda. Selain dari penambang, melalui pendekatan ini pihak 
kontraktor pembersihan lahan (land clearing) dari perusahaan tambang  
harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak 
kontraktor  dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan 
aktvitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku 
juga pada tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih 
hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan 
didistribusikan. 

 

2. Kejahatan Terorganisir dan Perlindungan Masyarakat   

Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir 
merupakan sasaran utama dalam UU P3H.8 Pasal 11 ayat (1) UU P3H 
membatasi perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan perusakan 
hutan adalah kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan yang dilakukan secara terorganisir. Perbuatan tersebut adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur terdiri atas 2 (dua) 
orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. 
Artinya UU P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang 
dilakukan secara  terorganisir dan bukan pada masyarakat kecil yang 
menggantungkan kehidupan pada hutan. Selama ini, dalam beberapa 
kasus, pemidanaan yang dilakukan dengan pendekatan UU Kehutanan 
digunakan untuk memidanakan masyarakat lokal atau adat yang 
memang menggantungkan kehidupan pada hutan. 

Untuk memperkuat hal tersebut, terdapat pengecualian terhadap 
masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan kehidupan pada 
hasil hutan dengan tidak untuk tujuan komersil. Lebih khusus diatur 
pengecualian tersebut berlaku untuk masyarakat yang bertempat 
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan 
perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar 
kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri 
dan tidak untuk tujuan komersial. 

                                                           
8
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3. Pertangunggjawaban Pidana Korporasi 

Penanganan perkara sumber daya alam dan lingkungan hidup 
terkadang hanya menyasar pelaku lapangan tanpa memidanakan 
pelaku fungsional. Padahal, pelaku lapangan terkadang hanyalah 
masyarakat kecil yang tidak menyadari perbuatannya adalah tindakan 
pidana. Dalam beberapa modus, perusahaan mendorong penjatuhan 
beban kesalahan pada pelaku lapangan dengan kompensasi sejumlah 
uang atau hadiah bagi pelaku lapangan untuk menjadi “tameng” agar 
pelaku fungsional (pengurus korporasi dan korporasi) tidak dipidana. 
Akibatnya, sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi 
pelaku tersebut dan pihak lain yang melakukan aktivitas ilegal di 
kawasan hutan.  Hal tersebut karena perusahaan masih tetap 
melakukan kegiatan dan para pimpinan perusahaan tidak dapat 
dijangkau oleh penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, pemulihan 
dampak lingkungan hidup dan pengembalian kerugian negara pun 
sulit dilakukan karena pembebanan tanggung jawab dibebankan pada 
individu pelaku lapangan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan 
penegakan hukum dengan pendekatan pertanggungjawaban pidana 
korporasi. Melalui pertanggungjawaban korporasi maka pelaku 
fungsional dapat dimintai pertanggungjawaban.9 

UU P3H mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap 
korporasi baik pengurus korporasi maupun korporasi.10 Hal tersebut 
menjawab permasalahan pada UU Kehutanan,11 yang membatasi 
pertanggungjawaban pidana pada pengurus korporasi. Melalui 
pendekatan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, perusahaan 
dapat diajukan sebagai subjek hukum tersendiri.Sanksi paksaan 
pemerintah, uang paksa sampai pencabutan izin diharapkan dapat 
memaksa perusahaan menghentikan aktivitas ilegalnya. 

 

4. Pembuktian  

UU P3H mengkui alat bukti elektronik secara eksplisit.12 Selain itu, 
perolehan informasi terkait percakapan telepon (Penyadapan) pun 
diakui untuk mendukung proses penyidikan. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, 
penyidik P3H dapat memperoleh informasi terkait data keuangan dari 
tersangka untuk mendukung proses penyidikan serta 
mengindentifikasi kondisi keuangan dari pelaku perusakan hutan. Hal 

                                                           
9
Lihat Keijzer, Nico. “Criminal Liability Of Corporations Under The Law Of The 

Netherlands”. 2013 
10

 LIhat Pasal 18  dan Bab X Ketentuan Pidana UU P3H   
11

 Lihat Pasal 78 ayat 14 UU Kehutanan 
1212

 Lihat Pasal 37 UU P3H 
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tersebut untuk mempermudah mengindentifikasi letak aset hasil dari 
tindak pidana perusakan hutan.Melalui pendekatan ini, perampasan 
aset dapat lebih mudah dilakukan sehingga pengembalian kerugian 
negara dan rehabilitasi dampak dapat diterapkan secara optimal. 

 

5. Sanksi Bagi Pejabat dan Pemberatan Hukuman 

UU P3H mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat negara 
yang mengeluarkan izin tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak 
melakukan pengawasan.13 Hal tersebut sebagai tindak lanjut mandat 
UU P3H yang mewajibkan daerah untuk turut melakukan pengawasan. 
Pengaturan ini lebih jelas dibandingkan UU Kehutanan karena UU 
Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi 
aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya sanksi yang jelas.14 

Pada aspek penegakan hukum, UU P3H memberikan sanksi 
adminitrasi bagi penegak hukum yang tidak melakukan penegakan 
hukum sesuai dengan tenggat waktu. Hal tersebut didukung dengan 
pemberlakukan kejahatan perusakan hutan sebagai perkara yang harus 
didahulukan dibandingkan dengan perkara lain.15 

UU P3H juga mengatur mengenai pemberatan 1/3 dari ancaman 
sanksi pidana yang diterapkan bila melibatkan pejabat negara dalam 
melakukan kejahatan perusakan hutan.16 Pendekatan tersebut 
mendorong perusahaan yang melakukan kejahatan kehutanan untuk 
tidak menjadikan pejabat sebagai “pelindung”. 

 

6. Tata Cara Pengelolaan Aset  

UU P3H mengatur juga masalah pengelolaan aset. Pengelolaan 
aset hasil kejahatan merupakan faktor penting untuk memastikan 
putusan perampasan aset dapat dilakukan secara optimal.Pengelolaan 
tersebut mulai dari pelelangan aset yang mudah rusak sampai 
pengelolaan lahan yang dirampas negara. 

 

Peran Aktif Masyarakat dalam Penegakan Hukum 

Secara tegas UU P3H mengatur mengenai hak masyarakat untuk 
mendapatkan lingkungan hidup  baik dan sehat yang dihasilkan oleh hutan.17 
Berdasarkan hal tersebut, UU P3H membuka peran aktif masyarakat dalam 
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proses penegakan hukum lebih luas dibandingkan dengan UU Kehutanan. 
Melalui pembukaan peran aktif masyarakat diharapkan dapat terciptanya 
penegakan hukum yang efektif dan bertanggungjawab.Untuk menjalankan 
fungsi tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk dapat memperoleh data 
terkait perizinan dalam rangka memperoleh informasi terkait indikasi 
terjadinya perusakan hutan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan saran 
untuk mendukung proses penegakan hukum. Penegak hukum berkewajiban 
untuk melayani masyarakat dalam rangka menjalankan hak masyarakat untuk 
mendukung proses penegakan hukum.18 

Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif untuk 
mendukung penegakan hukum diakui dalam UU P3H. Perlindungan tersebut 
berbentuk perlindungan fisik maupun hukum. Perlindungan hukum berupa 
perlindungan bagi informan dan pelapor untuk tidak dituntut baik perdata 
maupun pidana terkait dengan keterangan yang diberikannya. Mekanisme ini 
mendukung proses penegakan hukum khususnya untuk menghidari 
kriminalisasi terhadap pelapor dan informan.19 

Untuk pencegahan, UU P3H mengamatkan pembentukan jejaring 
masyarakat untuk membantu melakukan pencegahan perusakan hutan.20 
Jejaring ini penting untuk mendukung edukasi publik atas pentingnya menjaga 
kelestarian hutan dan mendukung proses penegakan hukum. Dukungan 
penegakan hukum tersebut dilakukan melalui peran jejaring untuk membantu 
menemukan indikasi adanya kejahatan terkait perusakan hutan secara aktif. 

 

Prasyarat Efektifitas 

Meskipun menawarkan beberapa pendekatan baru yang sebelumnya 
belum diatur dalam UU Kehutanan, UU P3H memiliki prasyarat agar dapat 
diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukan UU tersebut dan tidak adanya 
penyalahgunaan kewenangan. Pertama,perlunya sinkronisasi dengan 

penerapan pendekatan penegakan hukum multidoor.21 Pemberantasan 
kejahatan kehutanan harus dilakukan secara sinergis sebagai upaya terpadu 
melindungi sumber daya alam. Hal tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa 
kejahatan kehutanan hampir selalu terkait dengan kejahatan lain. Baik yang 
terkait dengan sektor sumber daya alam maupun lingkungan hidup seperti 
penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, perkebunan dan 
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 Lihat Pasal 58 ayat 2 UU P3H 
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Lihat Pasal 58 ayat 2 dan 78-81 UU P3H 
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 Lihat Pasal 61 UU P3H  
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berbagai undang-undang terkait.(Lihat Pedoman Penegakan Hukum Perkara Sumber Daya Alam dan 

Ligkungan Hidup Melalui Pendekatan Multidoor. Satgas REDD dan UKP PPP : 2012. 
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pembakaran hutan dalam proses land clearing. Begitu juga terkait dengan 
pidana lain yang merupakan ekses dari kejahatan tersebut, seperti suap untuk 
mempermudah perizinan atau memperlemah pengawasan, pengalihan aset 
hasil kejahatan untuk menutupi asal aset, maupun penggelapan pajak maupun 
tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan serta Dana Reboisasi (PSDH-DR). 

Pengaturan pada UU P3H untuk dapat melakukan pendekatan dengan 
berbagai pendekatan multidoor. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan 
mengenai kejahatan pertambangan dan perkebunan secara khusus sehingga 
memudahkan penggabungan dengan undang-undang sektoral lain. Di sisi lain, 
terdapat pengaturan secara khusus mengenai kewenangan penyidik untuk 
mendapatkan informasi terkait pembicaraan telepon dan memeriksa data 
keuangan yang mempermudah mengindentifikasi adanya indikasi korupsi 
maupun pencucian uang untuk diteruskan kepada penyidik yang berwenang. 
Selain itu, UU P3H memerintahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan 
yang dapat melingkupi sektor lain dan memerintahkan lembaga khusus yang 
menangani kejahatan kehutanan untuk berkoordinasi dengan berbagai institusi 
lain yang terkait. 

Kedua, Sinergisitas dengan lembaga lain. Sebagaimana diungkapkan 
sebelumnya, sinergisitas dengan lembaga lain menjadi penting untuk 
mendorong adanya penegakan hukum yang terpadu. Sesuai dengan amanah 
pada UU P3H, pemerintah harus membentuk Lembaga Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) paling lambat dua tahun dari 
disahkannya undang-undang tersebut. LP3H memiliki posisi strategis karena 
memiliki posisi di bawah Presiden langsung dan melaporkan kinerja kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan serta memiliki kewenangan 
mulai dari pencegahan sampai pemberantasan. Untuk melaksanakan hal 
tersebut, LP3H perlu bersinergi dengan berbagai lembaga yang menangani 
sektor-sektor terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan 
Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian PU untuk mendukung 
penegakan hukum. Selain itu, secara khusus perlu adanya sinkronisasi dengan 
Badan REDD+ yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 
2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari 
Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Pepres REDD+). Badan 
tersebut secara khusus memiliki salah satu fungsi yang hampir sama dengan 
LP3H yaitu melakukan koordinasi penegakan hukum terkait REDD+.22 
Terdapat tiga kemungkinan hubungan antara LP3H dan Badan REDD+. 
Kemungkinan pertama, memasukan unsur dari Badan REDD+ ke dalam LP3H 
yang diwakili oleh berbagai institusi. Kemungkinan kedua, LP3H ikut dalam 
forum koordinasi yang dibentuk oleh Badan REDD+ untuk mendukung 
pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Kemungkinan ketiga, masing-masing 
lembaga melaksanakan fungsinya dengan pembagian wilayah kerja. Misalnya 
Badan REDD+ mengkoordinasikan penegakan hukum khusus perkara yang 
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mempunyai hubungan langsung dengan proyek REDD+ dan LP3H melakukan 
penegakan hukum secara umum di wilayah lain.  

Ketiga, perlindungan bagi masyarakat hukum adat dan lokal.23 UU 
P3H mengakui masyarakat hukum adat menjadi salah satu unsur yang 
dikecualikan dari penegakan hukum dengan pendekatan UU P3H dengan 
berbagai syarat.24 Pelaksanaan ketentuan tersebut harus diselaraskan dengan 
Putusan No.35/PUU-X/2012. Dalam Putusan ini MK menghapus kata “negara” 
dari frasa “hutan adat negara,” yang mengembalikan pengelolaan hutan adat 
kepada masyarakat hukum adat (MHA). Hal tersebut untuk menghindari 
adanya pemidanaan bagi masyarakat hukum adat dan masyarakat yang 
menggantungkan diri pada hutan. Berdasarkan hal tersebut, untuk kepastian 
hukum dan menghindari  penyimpangan dari pelaksanaan perlindungan 
tersebut maka perlu dibentuk kebijakan transisi untuk memberikan kepastian 
hukum. Selain itu, kebijakan terkait perizinan perlu diatur secara khusus 
karena ketentuan UU P3H mewajibkan masyarakat yang menebang kayu untuk 
mendapatkan izin dari pejabat berwenang, padahal masih terdapat masyarakat 
lokal dan adat yang tidak memahami kewajiban tersebut. Tanpa adanya 
kebijakan dan pelindungan yang khusus terkait perizinan ini, dikhawatirkan 
adanya pemidanaan. 

Keempat, penguatan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum 

yang berintegritas. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh LP3H dan aparat 
penegak hukum membuka potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya sistem integritas yang kuat. Sistem 
tersebut dibentuk melalui adanya seleksi melalui tim terpadu yang independen 
pada level pimpinan sampai pelaksana lapangan. Pengawasan internal 
termasuk pelaporan (whistleblower dan justice collaborator) dan dukungan 
terhadap proses penegakan hukum yang efektif (misalnya anggaran dan sarana 
prasarana).  

Untuk peningkatan kapasitas perlu dibentuk jaksa, penyidik dan hakim 
khusus sumber daya alam serta lingkungan hdup. Proses tersebut dapat 
dimulai dari proses sertifikasi dan pelatihan intensif.  

Kelima, pembangunan jaringan yang melibatkan masyarakat secara 

aktif. Pelibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum harus digarap 
secara serius dan terencana. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
pembangunan jaringan dengan masyarakat langsung, pelatihan pemantauan 
yang rutin dilakukan dan pembangunan sistem penanganan pengaduan 
masyarakat. 

Keberadaan jejaring yang memiliki kemampuan untuk dapat 
mengindentifikasi pelanggaran yang dilakukan dapat membantu pekerjaan 
LP3H dalam proses penegakan hukum. Melalui keberadaan jejaring terlatih 
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tersebut maka pemantauan dapat dilakukan dengan standar yang tepat 
sehingga kasus yang masuk dalam pengaduan masyarakat mempunyai data 
mengenai indikasi pelanggaran yang kuat. 

  

Penutup 

Pendekatan penanganan kejahatan kehutanan seharusnya melibatkan 
pendekatan hukum yang dilakukan dengan berbagai sektor terkait. UU P3H 
memiliki potensi untuk sinergis dengan pendekatan multidooryang melakukan 
pendekatan dari berbagai sektor. Penegakan tersebut harus didukung dengan 
pelibatan masyarakat secara aktif melalui pembangunan jejaring terlatih 
sebagaimana diamanatkan dalam UU P3H. Selain pelibatan  masyarakat, UU 
P3H diharapkan dapat diterapkan dengan fokus pada kejahatan terorganisir 
dan melindungi masyarakat kecil serta adat yang menggatungkan kehidupan 
pada hutan. Pelaksanaan hal tersebut hanya dapat tercipta melalui 
pembangunan kelembagaan melalui Pepres yang mendukung secara kuat 
dengan pimpinan dan pelaksana yang berintegritas. 

 

 

 

 

 

 

 



 



U L A S A N   K A S U S 

“Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir 

Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan 

Hidup Sumatera Selatan” 

Raynaldo Sembiring1 

 

A. Pendahuluan 

Pada tanggal 31 Januari 2013 dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum 

(RDPU) mengenai ratifikasi Konvensi Rotterdam, seorang anggota Komisi VII2 

meminta kepada pimpinan sidang untuk segera menghubungi Kapolri 

dikarenakan ditangkapnya 3 (tiga) orang aktivis lingkungan di Sumatera 

Selatan. Reaksi spontan dari anggota dewan tersebut menyiratkan pertanyaan 

tentang apa yang terjadi di Sumatera Selatan beberapa hari sebelumnya.  

Tanggal 29 Januari 2013, terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian dengan 

melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang aktivis lingkungan yang 

sedang menyampaikan pendapatnya dengan berunjuk rasa di depan Markas 

Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan. Penangkapan yang dilakukan 

oleh aparat kepolisian mendapat kecaman dari berbagai pihak di Indonesia. 

Dikemudian hari ketiga aktivis lingkungan tersebut dikenal sebagai Anwar 

Sadat (Direktur Eksekutif Walhi Sumsel), Dedek Chaniago (Staf Walhi Sumsel), 

dan Kamaludin (Petani). 

Anwar Sadat, dkk melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Selatan 

untuk membela hak petani dan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir 

(OKI) terkait dengan konflik sengketa agraria dengan PTPN VII Unit Cinta 

Manis, dimana terjadi kekerasan oleh aparat kepolisian polres OKI di wilayah 

yang disengketakan. Unjuk rasa kemudian mendapat perlawanan dari anggota 

kepolisian yang sedang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Penyebabnya 

adalah pagar Mapolda yang roboh, yang menurut keterangan beberapa saksi3 

                                                           
1 Saat ini bertanggungjawab sebagai Kepala Divisi Advokasi Kasus dan ADR ICEL 
2 Anggota Komisi VII tersebut adalah Ir. Nazaruddin Kiemas dari Fraksi PDI Perjuangan. 
3 Dalam pembuktian di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan dari aparat kepolisian yaitu 
Kamarudin bin H.Gustam, Abdul Gabi bin Choli, Karsono bin Hadi, Ujang Tabrani bin Umar 
Pai, Indra Gunawan bin Ibrahim menyatakan robohnya pagar Mapolda Sumsel diawali 
dengan orasi dari Anwar Sadat dan Dede Chaniago yang kemudian diikuti dengan dorongan 
terhadap pagar Mapolda Sumsel. 
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dari aparat kepolisian dilakukan oleh masyarakat yang sedang berunjuk rasa. 

Atas robohnya pagar tersebut, aparat kepolisian kemudian melakukan 

penangkapan terhadap beberapa pengunjuk rasa yang diantaranya adalah 

Anwar Sadat, Dedek Chaniago, dan Kamaludin. Foto Anwar Sadat yang 

berlumuran darah pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian menimbulkan 

respon dari berbagai pihak. Pendampingan yang dilakukan oleh Anwar Sadat, 

Dedek Chaniago, dan aktivis Walhi Sumsel lainnya kepada masyarakat di 

Kabupaten OKI mendapat balasan berupa penangkapan dan kekerasan 

terhadap Anwar Sadat dkk.  

Dalam proses persidangan, perkara atas nama Anwar Sadat dan Dedek 

Chaniago digabungkan. Tulisan ini akan mencoba memberikan analisis terkait 

penangkapan terhadap Anwar Sadat dan Dedek Chaniago yang dalam hal ini 

merupakan aktivis lingkungan yang hak-haknya dilindungi oleh Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH). 

 

B. Partisipasi masyarakat yang dilindungi dalam UUPPLH 

Banyak teori dan pendapat mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. 

A.M. Hendropriyono menyebutkan dalam sosial kontrol, aksi unjuk rasa dan 

demonstrasi merupakan partisipasi politik masyarakat yang dapat berfungsi 

sebagai pressure kepada pemerintah untuk lebih mentolerir aspirasi mereka.4 

Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam proses demokrasi. Edmund Burke dalam Reflections on the Revolution in 

France sebagaimana dikutip oleh A.M. Hendropriyono menyebutkan bahwa 

jika demokrasi diartikan sebagai sebuah kebebasan, maka kebebasan yang 

dimaksud yaitu sebuah kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang 

lain.5 

Jika mengacu kepada beberapa pendapat di atas, aktivitas menyampaikan 

pendapat yang dilakukan oleh Anwar Sadat dan Dedek Chaniago merupakan 

bagian dari partisipasi masyarakat. Dalam isu lingkungan hidup, hak 

                                                           
4 A.M. Hendropriyono, “Fenomena Demokrasi di Indonesia”, diunduh dari 
www.hendropriyono.com/2013/12/fenomena-demokrasi-di-indonesia/ , pada tanggal 5 
Januari 2014. 
5 Edmune Burke, “Reflections on the Revolution in France” (London: J.M. Dent and Sons, Ltd, 
1910), hal. 25 

http://www.hendropriyono.com/2013/12/fenomena-demokrasi-di-indonesia/
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berpartisipasi diamanatkan dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio sebagaimana 

disebutkan:6 

“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.” 

Partipasi masyarakat telah dikenal sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1):7 

“Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta 

dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup” 

Mengenai fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi 

Hardjasoemantri mengemukakan:8 

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya 

meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai 

peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula 

peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran 

serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik 

dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan 

pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi 

                                                           
6 Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development, 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=11
63, diunduh pada 10 Desember 2013. 
7 Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
8 Koesnadi Hardjasoemantri, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup”, Pidato Pengukuhan, Universitas Gajah Mada, 1985, hal. 2, sebagaimana 
dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Nasional”, Airlangga University Press, 2005, hal. 283 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163
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sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan 

hidup.” 

Dalam perkembangannya, UUPPLH juga secara tegas menyebutkan bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dilaksanakan 

berdasarkan asas partisipatif9 yang berarti setiap anggota masyarakat didorong 

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.10 Bahkan dalam penjelasan UUPPLH bagian umum 

disebutkan:11 

“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.” 

Menurut UUPPLH, dalam asas tata kelola pemerintahan yang baik, 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya dijiwai oleh 

prinsip partisipasi.12  

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.13 Akses partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam pengelolaan 

                                                           
9 Pasal 2 huruf (k), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
10 Penjelasan Pasal 2 huruf (k), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
11 Penjelasan bagian Umum angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
12 Penjelasan Pasal 2 huruf (m), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
13 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Menutup Akses, Menuai Bencana, (Jakarta: 
ICEL, 2008) 
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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.14 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:15 

(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. 

Berdasarkan teori, pendapat dan peraturan perundang-undangan di atas, dapat 

dipastikan bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh Anwar Sadat dan Dedek 

Chaniago dalam pendampingan terhadap masyarakat merupakan bentuk 

partisipasi yang dilindungi dalam UUPPLH.  

 

C. Teori Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) 

SLAPP merupakan terminologi baru yang dikenal di Indonesia sejak UUPPLH 

disahkan. Terminologi SLAPP dikenal melalui ketentuan Pasal 66 yang 

berbunyi: 

“Setiap  orang  yang  memperjuangkan  hak  atas  lingkungan  

hidup  yang  baik  dan  sehat  tidak dapat  dituntut  secara  pidana  

maupun  digugat secara perdata.” 

Jika membaca ketentuan Pasal 66, maka akan tersirat seperti hak imunitas bagi 

masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat untuk terlepas dari tuntutan pidana maupun 

                                                           
14 Ibid 
15 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan, 
(Jakarta: ICEL, 2006) 
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gugatan perdata. Ketentuan pasal ini memberikan perlindungan atas upaya-

upaya kriminalisasi yang terjadi dalam kasus lingkungan hidup.  

Secara konseptual, ketentuan Pasal 66 didasarkan dari ketentuan Pasal 65 ayat 

(1) yang menyebutkan: 

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sebagai bagian dari hak asasi manusia.” 

Heinhard Steiger, et.al.16 sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri 

menyebutnya sebagai hak-hak subyektif (subjective rights), yaitu bentuk yang 

paling luas dari perlindungan seseorang. Koesnadi Hardjasoemantri kemudian 

menyebutkan bahwa hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya 

suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan 

hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung 

oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan 

perangkat-perangkat lainnya.17 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.18 

Sebagaimana terminologinya, SLAPP pada dasarnya bertujuan untuk 

membungkam/mendiamkan partisipasi masyarakat.19 Penelope Canan dan 

George W. Pring, sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. 

Benson menyebutkan bahwa SLAPP merupakan tindakan dengan 

menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik 

dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik.20 

Tindakan SLAPP terhadap aktivis lingkungan pernah terjadi terhadap 

                                                           
16 Heinhard Steiger, et.al. “The Fundamental Right to a Decent Environment” dalam “Trends 
in Enviromental Policy and Law”, IUCN, Gland, Switzerland, 1980, sebagaimana dikutip oleh 
Koesnadi Hardjasoemantri dalam , “Hukum Tata Lingkungan”, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2005), hal.102 
17 Koesnadi Hardjasoemantri, “Hukum Tata Lingkungan”, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2005), hal.102 
18 Ibid 
19 Fiona Dobson, “Legal Intimidation” (1st edition, 2000) New York, sebagaimana dikutip oleh 
Josi Khatarina dalam “Slapp Suit In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It”, 
hal. 2 
20 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  
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Greenpeace di Britania Raya pada tahun 1997.21 Akibat dari tindakan SLAPP 

tersebut, Greenpeace kemudian tidak dapat melanjutkan advokasinya. 

Saat ini belum ada pengertian yang baku mengenai SLAPP, sehingga akan lebih 

mudah mengenali SLAPP melalui 4 kriteria yang disampaikan oleh George W. 

Pring, yaitu:22 

(1) Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak 

kerusakan yang terjadi; 

(2) Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi 

non pemerintah; 

(3) Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang 

berwenang; 

(4) Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau 

perhatian publik. 

Kriteria kelima yang dapat ditambahkan bahwa SLAPP dilakukan dengan tidak 

berdasar dan mengandung motif politik atau motif ekonomi tersembunyi.23 

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.24 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/ membungkam partipasi publik. 

                                                           
21 Fiona Dobson, “Legal Intimidation” (1st edition, 2000) New York, sebagaimana dikutip oleh 
Josi Khatarina dalam “SLAPP Suit In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It”, 
hal. 2 
22 George W Pring and Penelope Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (1st edition, 
1996) 
23 Dwight H. Merriam and Jeffrey A. Benson, Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Againts 
Public Participation 
24 George W. Pring and Penelope Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (1st edition, 
1996) 
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Ada beberapa tipe pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus SLAPP 

seperti:25 fitnah, gangguan yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari, gangguan 

yang dilakukan terhadap pribadi (privat), konspirasi, tindakan yang berbahaya, 

tindakan yang menimbulkan kerugian. Fitnah merupakan tipe yang paling 

umum terjadi pada kasus SLAPP.26 Namun, pelanggaran hukum dengan tipe-

tipe lainnya juga semakin umum terjadi. Kasus SLAPP sangat dimungkinkan 

banyak terjadi pada kasus terkait dengan lingkungan hidup. Ada beberapa 

kasus yang menjadi milestone dari perumusan Pasal 66 UUPPLH, antara lain 

kasus yang dialami oleh Dr. Rignolda Djamaludin. Dr. Rignolda adalah seorang 

ahli lingkungan yang berfokus pada isu lingkungan laut yang dimintakan 

kesaksian sesuai keahliannya dalam kasus pencemaran Teluk Buyat yang 

diduga dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR). Selain bersaksi 

di pengadilan, Dr. Rignolda juga menyampaikan pendapatnya kepada media 

sesuai dengan keahlian dan keberpihakannya sebagai aktivis lingkungan. 

Dalam kesaksiannya, Dr. Rignolda menyatakan bahwa memang terjadi 

pencemaran di Teluk Buyat yang menyebabkan penyakit Minamata yang 

diidap oleh masyarakat yang tinggal sekitar Teluk Buyat. Kesaksian dan 

pernyataan Dr. Rignolda yang akhirnya membuat PT NMR menggugat Dr. 

Rignolda dengan gugatan pencemaran nama baik.27 

Contoh kasus yang dialami oleh Dr. Rignolda merupakan salah satu bentuk 

SLAPP. Dr. Rignolda dalam kapasitas sebagai masyarakat, ahli, dan aktivis 

lingkungan menyampaikan pendapatnya yang kemudian “dibalas” dengan 

gugatan oleh PT. NMR. Dalam kasus ini Dr. Rignolda telah melakukan 

partisipasinya secara layak. Menurut penulis, kelayakan partispasi yang 

dilakukan oleh Dr. Rignolda adalah dengan menyampaikan pendapatnya pada 

Harian Kompas tanggal 20 Juli 2004 dan Sinar Harapan tanggal 21 Juli 2004, 

yaitu mengenai operasi penambangan yang dilakukan PT. Newmont Minahasa 

Raya (PT. NMR).28 Pernyataan yang disampaikan melalui media massa 

merupakan bagian dari sebuah proses demokrasi. Selain itu perjuangan Dr. 

                                                           
25 James A. Wells, “Exporting SLAPPS: International Use of the US SLAPP,” To Suppress 
Dissent and Critical Speech, Temple International Comparative Law Journal, 1998 
26 Josi Khatarina, SLAPP Suit In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It, 
Melbourne Law Masters, 2008 
27 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 
28 Ibid 

http://www.groups.yahoo.com/neo/groups/kmnu2000/conversations/topics/15707?var=0
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Rignolda dalam membela hak-hak masyarakat korban pencemaran merupakan 

tindakan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Ketentuan Pasal 66 hadir sebagai respon dari kasus-kasus seperti yang terjadi 

pada Dr.  Rignolda. Secara terminologi, ketentuan Pasal 66 disebut sebagai 

Anti-SLAPP dikarenakan memberi perlindungan bagi masyarakat untuk 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun 

ketentuan Anti-SLAPP dalam UUPPLH masih menimbulkan permasalahan 

pada penjelasan Pasal 66, sebagaimana disebutkan: 

“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.” 

Penjelasan Pasal 66 ini dapat menimbulkan multitafsir sehingga dapat 

mengecilkan arti dari partisipasi publik. “Tindakan pembalasan” pada 

penjelasan Pasal 66 sebaiknya jangan dibaca bahwa Pasal 66 hanya berlaku jika 

korban dan/atau pelapor sudah menempuh cara hukum, melainkan harus 

dibaca bahwa tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau 

sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum.29 

 

D. Menyisir kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Anwar Sadat dan 

Dedek Chaniago 

Dalam proses persidangan terlihat perdebatan pendapat yang signifikan 

mengenai robohnya pagar Mapolda Sumsel. Perbedaan pendapat ini yang 

menjadi fakta penting apakah partisipasi yang dilakukan telah layak atau tidak. 

Perbedaan pendapat diantara kedua pihak, yaitu pihak kepolisian dan pihak 

masyarakat (pengunjuk rasa) banyak sekali terdapat perbedaan. Jika saksi dari 

pihak kepolisian seluruhnya menyebutkan bahwa robohnya pagar adalah 

akibat dari aksi unjuk rasa dan menyebut Anwar Sadat dan Dedek Chaniago 

                                                           
29 Raynaldo Sembiring, Strategic Lawsuit Againts Public Participation: Pengantar, 
http://www.icel.or.id/category/opini/ , diunduh pada 10 Desember 2013 

http://www.icel.or.id/category/opini/
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sebagai mind actor, maka saksi dari masyarakat menyebutkan bahwa tidak ada 

perintah untuk maju apalagi merobohkan pagar Mapolda dari Dedek Chaniago 

maupun Anwar Sadat. 

Perbedaan pendapat mengenai penyebab robohnya pagar Mapolda yang sangat 

signifikan, membuat penulis sulit untuk melakukan analisis apakah Anwar 

Sadat dan Dedek Chaniago telah melakukan partisipasi secara layak atau tidak. 

Namun dari kronologis fakta yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan 

beberapa poin penting yaitu: 

1. Anwar Sadat dan Dedek Chaniago merupakan aktivis Walhi yang 

kegiatannya meliputi:30 penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, 

pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi 

kekuatan masyarakat sipil, dan menggalang dukungan publik, 

sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Walhi. 

2. Anwar Sadat dan Dedek Chaniago secara nyata melakukan aktivitas 

pendampingan bagi masyarakat Kabupaten OKI dalam konflik sengketa 

agraria dengan PTPN VII Unit Cinta Manis. 

3. Pendampingan yang dilakukan Walhi tidak hanya dikarenakan konflik 

sengketa agraria namun juga karena aktifitas perkebunan PTPN VII yang 

terindikasi berkontribusi terhadap pencemaran wilayah sekitar.31 

4. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Mapolda merupakan inisiatif 

masyarakat.32 

5. Terjadi pemukulan terhadap Anwar Sadat dan Dedek Chaniago yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan tubuh Anwar Sadat 

terluka dibeberapa bagian. 

Dari beberapa poin di atas, dapat dipastikan bahwa Anwar Sadat dan Dedek 

Chaniago merupakan aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. Hal ini terlihat dari posisi Anwar Sadat dan Dedek 

                                                           
30 Sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaan “Bebaskan Tahanan Politik Agraria dari 
Peradilan Sesat atas Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM – 390/ Ep.1/ V /2011 atas Nama 
Terdakwa  
Anwar Sadat, St Als Sadat Bin Satim dan Dedek Chaniago Bin Edi yang Dituntut Pasal 170 
Ayat (2) ke-1 KUH Pidana”, hal.129-130 
31 Ibid., hal. 3 
32 Ibid., hal. 74 
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Chaniago secara struktural dalam kepengurusan Walhi Sumsel dan 

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar Walhi. Tindakan 

pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan 

intimidatif karena menimbulkan ancaman dan ketakutan bagi para pengunjuk 

rasa. Selain itu, penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang 

dilanjutkan dengan dakwaan dan tuntutan di persidangan memenuhi salah 

satu unsur SLAPP yaitu adanya penuntutan perkara/gugatan . Dalam hal ini, 

tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian memungkinkan digolongkan 

sebagai SLAPP, walaupun akan menimbulkan perdebatan mengenai kelayakan 

partisipasi terkait dengan robohnya pagar Mapolda. 

Ada poin-poin yang masih menimbulkan ketidakpastian akan terjadinya 

SLAPP dalam kasus ini adalah: 

1. Belum jelasnya maksud dari kalimat “satu aksi, satu komando, yang tidak 

satu komando adalah pengkhianat, dan pengkhianat halal darahnya 

diminum, 3 langkah ke belakang jalan”33 merupakan kalimat provokatif 

atau tidak; 

2. Tidak jelas diketahui siapa yang melontarkan kalimat “Hidup Petani, 

Hidup Petani, Hidup Petani, … Maju-maju terus hancurkan terus”34 

sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum; 

3. Belum jelasnya apakah ada instruksi untuk merobohkan pagar Mapolda 

atau tidak; 

4. Belum jelasnya siapa yang melakukan aksi merobohkan pagar Mapolda. 

Keempat poin tersebut di atas penting untuk menentukan apakah partisipasi 

yang dilakukan oleh Anwar Sadat dan Dedek Chaniago telah tepat atau tidak, 

sehingga dapat dilindungi dengan ketentuan Pasal 66. Dikarenakan masih 

adanya ketidakpastian dan pada saat tulisan ini dibuat perkara ini masih dalam 

tahap kasasi, maka kasus Anwar Sadat dan Dedek Chaniago memungkinkan 

untuk digolongkan sebagai SLAPP. 

E. Kesimpulan 

Dari berbagai penjelasan di atas, didapat kesimpulan bahwa dalam kasus yang 

terindikasi SLAPP, sebaiknya tidak hanya memperhatikan tindakan offense atau 

                                                           
33 Ibid. 
34 Putusan Nomor: 76/PID/2013/PT.PLG 
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serangan balasan dari pelapor atau penggugat, namun juga harus diperhatikan 

apakah aktivitas partisipasi yang dilakukan telah layak atau tidak. Tidak 

mudah untuk menilai apakah suatu partisipasi telah layak atau tidak, tetapi 

setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari norma-norma yang berlaku umum di 

masyarakat. Kasus yang dialami oleh Anwar Sadat dan Dedek Chaniago 

merupakan sebuah tindakan kriminalisasi, namun perlu kajian yang lebih 

mendalam untuk memastikan telah terjadi SLAPP. Oleh karena itu, sampai 

dengan artikel ini ditulis, penulis berkesimpulan kasus yang dialami oleh 

Anwar Sadat dan Dedek Chaniago memungkinkan untuk digolongkan sebagai 

SLAPP. 
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U L A S A N   B U K U 

“Kapita Selekta Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” 

Pengarang Yustisia Rahman, Raynaldo Sembiring, Elizabeth 

Napitupulu, Margaretha Quina 

Kota Terbit Jakarta 

Penerbit Indonesian Center for Environmental Law 

Tebal  ± 200 halaman 

Kapita Selekta Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

(selanjutnya disebut Kapita Selekta Anotasi UUPPLH) merupakan hasil 

penelitian ICEL terhadap ketentuan pasal-pasal UUPPLH.  Kapita Selekta 

Anotasi mencoba membedah muatan UUPPLH dengan menyajikan kronologi 

pembahasan, analisis teori, analisis perbandingan dengan perundang-

undangan lainnya, dan analisis perbandingan dengan negara lain pada pasal-

pasal tertentu dalam UUPPLH. Pasal-pasal yang diteliti dalam Kapita Selekta 

Anotasi UUPPLH ini dibungkus melalui tema-tema yang menjadi pokok dari 

UUPPLH. 

Melalui Kapita Selekta Anotasi UUPPLH, pembaca akan lebih mudah 

memahami pokok pikiran dan struktur UUPPLH. Kapita Selekta Anotasi 

UUPPLH juga memberikan penjelasan bagi beberapa ketentuan pasal yang 

sering menjadi perdebatan dan menimbulkan multitafsir seperti Pasal 90 yang 

ketentuannya membuat Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak dapat 

mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri. Selain itu, Kapita Selekta Anotasi 

UUPPLH menampilkan sejarah pembahasan UUPPLH yang memudahkan 

pembaca mendapat informasi munculnya pasal-pasal di UUPPLH. 

Dalam penyusunan Kapita Selekta Anotasi UUPPLH banyak pakar yang 

terlibat, baik pakar hukum maupun non-hukum, antara lain: Prof. Asep Warlan 

Yusuf (Guru Besar Hukum Unpar), Prof. Takdir Rahmadi (Guru Besar Hukum 

Unand/Hakim Agung), Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar IPB), Prof. 

Muladi (Guru Besar Hukum Unand/Mantan Gubernur Lemhanas), dll. Kapita 

Selekta Anotasi UUPPLH bermanfaat bagi pihak yang aktif terlibat dalam isu 

hukum lingkungan dan kebijakan terkait lingkungan hidup seperti: akademisi, 

mahasiswa, ahli/pakar, birokrat, hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan penegak 

hukum lainnya. Oleh karena itu bagi pihak yang ingin mengetahui lebih dalam 

muatan-muatan UUPPLH disarankan untuk membaca buku ini. 
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P E N U T U P   R E D A K S I  

“Melangkah Lebih Jauh Menuju Demokrasi Lingkungan” 

 

 

urnal Lingkungan Hidup Indonesia Volume 01 Issue 01, Januari 2014 ini 

mencoba menajamkan diskursus mengenai demokrasi lingkungan mulai 

dari sisi filosofis hingga ke tataran yuridis praktis. Pengertian demokrasi 

lingkungan yang secara populer selama ini dipahami sebagai perwujudan hak 3 

(tiga) akses atau Prinsip 10 Deklarasi Rio, yaitu akses terhadap informasi, 

partisipasi dan keadilan, ternyata memiliki dimensi dan konsekuensi semantik 

yang lebih mendalam. Keragaman pemikiran mengenai demokrasi lingkungan 

dimulai dari perbedaan terminologi yang digunakan oleh para Penulis. 

Menggunakan istilah „ekokrasi‟, Al. Andang L. Binawan menggaris-

bawahi bahwa pemahaman demokrasi lingkungan yang ada kini masih 

cenderung bersifat antroposentrik. Ia mengutip salah satu pendapat yang dapat 

digunakan untuk bercermin lebih jauh mengenai penghayatan demokrasi 

lingkungan ini, sebagaimana ditegaskan dalam tulisannya, 

”Secara konseptual ekokrasi lebih dalam dari demokrasi ekologis, 
atau demokrasi yang berwawasan ekologi karena dalam demokrasi 
ekologis pusatnya tetaplah manusia. Bias anthroposentrisme masih 
sangat kentara. Karena itu, bagi Skolimowski istilah ekokrasi jauh 
lebih tepat daripada eko-demokrasi atau demokrasi ekologis. 
Dalam rumusan Skolimowski, ekokrasi adalah “pengakuan 
kekuatan alam dan hidup itu sendiri, yang berarti mengobservasi 
keterbatasan alam, mendesain dengan alam – bukan melawan 
alam, membuat sistem yang berkelanjutan secara ekologis, 
penghormatan terhadap alam – bukan penjarahan alam secara 
berkelanjutan.” 

Sementara itu, Feby Ivalerina lebih menekankan pada hubungan antara 

Demokrasi dengan pengelolaan lingkungan, dengan menggarisbawahi 

perbedaan pendapat para ahli mengenai ada tidaknya dampak positif (atau 

negatif) yang ditimbulkan Demokrasi terhadap pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan hidup. Artikel ini memberikan perspektif yang menjelaskan 

mengenai keadaan kekinian hubungan demokrasi dan lingkungan secara 

global, 

“Saat ini demokrasi telah diakui secara universal sebagai sistem 
pemerintahan yang ideal dalam pengelolaan lingkungan. Namun, 
bentuk pelaksanaan demokrasi nyatanya berbeda-beda. Ide dari 
demokrasi berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda di 

J 
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berbagai tempat. Sehingga sangat dimungkinkan apabila bentuk 
dan prosedur yang berbeda dapat menghasilkan kualitas 
lingkungan yang berbeda pula. Dengan demikian harus ditentukan 
bentuk demokrasi yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan dan masyarakat setempat.” 

Beberapa tulisan dalam jurnal ini mengindikasikan bahwa pemikiran 

mengenai demokrasi lingkungan merupakan tahapan yang lebih tinggi dan 

lebih kompleks dalam mengintegrasikan berbagai bentuk demokrasi untuk 

mengakomodir kepentingan-kepentingan lingkungan hidup. Hal ini tercermin 

dari uraian-uraian mengenai „tanjakan-tanjakan yang harus didaki‟ – 

sebagaimana diuraikan secara mendalam oleh Al. Andang L. Binawan, atau 

„alat-alat penggerak demokrasi dalam pengelolaan lingkungan‟ – sebagaimana 

dinyatakan oleh Feby Ivalerina. 

Jika kedua tulisan sebelumnya menelaah aspek yang lebih fundamental 

mengenai „demokrasi lingkungan,‟ para Penulis lain memfokuskan pada 

problem-problem yuridis praktis dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang dihubungkan dengan bentuk demokrasi tertentu. 

Tulisan-tulisan selanjutnya dalam tataran yuridis praktis memberikan 

gambaran yang lebih nyata untuk memahami bagaimana demokrasi 

lingkungan ini telah dan diharapkan diakomodir dalam hukum positif. 

Henri Subagiyo, kembali pada konsepsi demokrasi lingkungan yang 

Redaksi uraikan di awal sebagai perwujudan Prinsip 10 Deklarasi Rio, 

menggarisbawahi pentingnya akses informasi lingkungan dan menelaah secara 

normatif kekurangan-kekurangan yang ada dari kerangka hukum akses 

informasi lingkungan yang telah ada sekarang berikut alternatif-alternatif 

perbaikannya. Dalam tulisannya, Henri Subagiyo melihat bahwa akses 

informasi merupakan prasyarat adanya partisipasi masyarakat yang ideal – 

yang merupakan unsur demokrasi deliberatif, 

“Demokrasi deliberatif dalam pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat 
dalam menjawab kompleksitas lingkungan dan post-normal science. 
Untuk mencapai partisipasi yang ideal, akses masyarakat terhadap 
informasi lingkungan harus terpenuhi.” 

Sementara itu, Indah Dwi Qurbani menyajikan kasus nyata lain dari 

akses informasi di bidang minyak dan gas bumi – yang merupakan cerminan 

penguasaan sumber daya alam oleh Negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Selain itu, demokrasi lingkungan tercermin pula dengan 
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pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan prinsip sustainable 

development dan kepentingan generasi mendatang, 

“[...] Negara sebagai representasi rakyat dalam pengelolaan migas 
harus memiliki keleluasaan membuat peraturan yang membawa 
manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Substansi 
pokok dalam Perubahan atas UU migas adalah pengelolaan dan 
pengusahaan dana migas digunakan untuk penggantian cadangan 
migas dan pengembangan energi terbarukan untuk kepentingan 
generasi mendatang.” 

Salah satu permasalahan dimana aplikasi riil dari perwujudan prinsip 

“intergenerational equity” dalam hukum mulai menemukan bentuknya dalam 

regulasi mengenai perubahan iklim. Baik Perdinan maupun Fitri Amelina 

menjawab permasalahan perubahan iklim ini dengan menilik pada hukum 

positif. Senada dengan dua Henri Subagiyo dan Indah Dwi Qurbani, titik tekan 

Perdinan adalah akses informasi mengenai perubahan iklim. Artikel Diah Okta 

Permata menggarisbawahi perlunya kepastian hukum mengenai ganti kerugian 

terhadap pencemaran minyak dari aktivitas manusia sebagai salah satu unsur 

demokrasi lingkungan – sekalipun tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai 

hubungan antara demokrasi dengan penegakan hukum lingkungan ini. 

Namun, dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi lingkungan seharusnya 

tercermin penegakan hukum untuk dan atas nama kepentingan lingkungan 

yang didelegasikan (salah satunya) kepada Negara. 

Menelaah serangkaian artikel dalam Jurnal Hukum Lingkungan 

Indonesia edisi kali ini, terlihat benang merah yang dapat ditarik. Pertama, 

konsepsi demokrasi lingkungan sebagai suatu terminologi belum menemukan 

definisi baku dan masih sangat terbuka untuk dikaji lebih jauh baik dalam 

konteks global maupun Nasional. Kedua, penerapan praktis demokrasi 

lingkungan yang tampak dalam tulisan-tulisan dalam jurnal ini masih lebih 

banyak menitikberatkan terhadap akses informasi, dan paling jauh sehubungan 

dengan akses partisipasi. 

Dengan demikian, diskursus mengenai demokrasi lingkungan ini perlu 

untuk dilanjutkan untuk menyasar ke permasalahan-permasalahan yang belum 

terjawab, baik dari segi filosofi hukum, yuridis-normatif, maupun sosiologi 

hukum. Pembahasan mengenai akses partisipasi dan akses keadilan secara 

mendalam juga diperlukan dalam melengkapi diskursus ini. Topik-topik ini 

diharapkan dapat pula menjadi prioritas penulisan para akademisi maupun 

penggiat hukum lingkungan untuk memperkaya pengembangan hukum dan 

demokrasi di Indonesia. 
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P E D O M A N   P E N U L I S A N 

 

 

urnal Hukum Lingkungan Indonesia adalah media enam bulanan yang 

diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai 

upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum lingkungan 

dan regulasi mengenai sumber daya alam. Jurnal Hukum Lingkungan 

Indonesia ditujukan bagi pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara 

Negara, kalangan LSM serta pemerhati dan penggiat hukum lingkungan dan 

permasalahan tata kelola sumber daya alam. 

 

Prosedur Pengiriman** 

 

Tulisan dapat dikirimkan melalui E-mail maupun melalui pos. Pengiriman 

melalui pos disertai dengan tulisan “Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia” di 

sudut kiri atas, ditujukan ke alamat berikut: 

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 
Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 12120 
DKI Jakarta 

 

Sementara, pengiriman melalui E-mail ditujukan ke jurnal@icel.or.id dengan di-

cc kepada margaretha.quina@icel.or.id. Untuk publikasi di Jurnal Hukum 

Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 02 / Juli / 2014 diharapkan telah 

diterima Redaksi pada 1 April 2014. 

 

Persyaratan Formil 

 

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai 

dengan EYD dengan kalimat yang efektif; 

2. Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4 dengan 

margin kiri 4 cm; kanan, atas, dan bawah 3 cm. Tulisan menggunakan 

huruf Times New Roman (TNR) 12 pt, spasi satu setengah tanpa spasi 

antar paragraph, dengan panjang naskah 4000 – 5000 kata.; 

3. Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan di dalam naskah 

dengan keterangan daftar tabel dan/atau gambar pada bagian akhir 

naskah setelah daftar pustaka; 

4. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan 

ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam 
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bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan 

tersebut sebagai catatan kaki; 

5. Judul artikel singkat dan jelas (maksimal 15 kata), diketik dengan huruf 

kapital. Nama ilmiah dan istilah asing lainnya diketik dengan huruf 

miring; 

6. Semua kutipan harus mencantumkan referensi, dengan catatan kaki 

atau catatan akhir dengan format Chicago style sebagaimana dijelaskan 

dalam poin 7 dan 8, dan daftar pustaka pada bagian akhir naskah.  

7. Tabel dan/atau gambar juga harus mencantumkan sumber. Untuk 

memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki 

(footnote) mengikuti ketentuan: 

a. Phillipe Sands, Principles of Environmental Law, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007), hlm. 342 – 344; 

b. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan 

ke-8, Edisi ke-5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

1991), hlm. 201 – 208; 

c. Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan dari De 

Structuur der Rechtswetenschap, Alih bahasa: Arief Sidharta, 

(Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7; 

d. “Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak”, Sinar 

Harapan, 15 Januari 2014; 

e. Prijono Tjiptoherijanto, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 

Indonesia”, http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 

Januari 2005. 

Sedangkan untuk penulisan Daftar Pustaka sebagai berikut: 

a. Sands, Phillipe. 2007. Principles of Environmental Law. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

b. Burchi, Tefano. 1989. “Current Developments and Trends in 

Water Resources Legislation and Administration”. Paper 

presented at the 3rd Conference of the International Association 

for Water Law (AIDA). Alicante, Spain: AIDA, December 11-14. 

c. Dewiel, Boris. 2000. “What Is the People? A Conceptual History 

of Civil Society,” dalam Democracy, A History of Ideas. 

Vancouver: University of British Columbia Press. 

d. Rahayu, Muji Kartika. 2006. “Sistem Peradilan Kita Harus 

Dibenahi: Analisis Putusan MK tentang UU Komisi Yudisial,” 

Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 3, September 2006. Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi. 

http://www.pk.ut.ac.id/jsi
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e. Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

f. Sinar Harapan. “Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan 

Mendesak”. 15 Januari 2014. 

g. Tjiptoherijanto, Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 

Indonesia, http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 

Januari 2005. 

8. Identifas penulis meliputi: 

a. Nama lengkap penulis (dengan gelar akademis) 

b. Nama dan alamat lembaga penulis 

c. Keterangan mengenai penulis untuk korespondensi disertai 

nomor telepon, handphone dan fax, serta alamat e-mail; 

d. Nomor rekening Bank yang masih aktif; 

9. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris). Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata yang ditulis dalam 

satu alinea yang mengandung ringkasan dari latar belakang, tujuan, 

metodologi, hasil, maupun kesimpulan; 

 

Pemilihan Tulisan** 

 

Pemilihan tulisan dilakukan melalui Sidang Redaksi yang terdiri dari para 

peneliti ICEL dan Mitra Bebestari. Tulisan yang dimuat akan diberikan 

honorarium yang layak, sementara tulisan yang tidak dimuat akan diberikan 

notifikasi 1 (satu) bulan sebelum penerbitan Jurnal yaitu pada bulan Mei 2014 

dan merupakan hak Penulis sepenuhnya. 

 

**) Tidak berlaku bagi Penulis Artikel Utama atau Penulis dengan Undangan 

Ahli 
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