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A. LATAR BELAKANG 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Kurang lebih sebelas tahun yang lalu, tepatnya pada pada tanggal 
19 September 1997 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentan.g 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan 
dinyatakan berlaku. Dalam konsiderannya disebutkan bah,va 
UUPLH ini lahir untuk mendorong ten,vujudnya pembangunan 
nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi 
generasi saat ini dan yang akan datang. Tidak dapat disangkal 
bahwa kehadiran UU 23 Tahun 1997 tersebut telah bermanfaat 
bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun 
demikian, fakta masih menunjukkan bahwa hingga saat ini laju 
degradasi lingkungan masih sangat tinggi. Tingginya laju degradasi 
lingkungan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa tingkat 
efektifitas proses implementasi UUPLH ini masih belum dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan. Kelemahan ini tidak dapat 
dilepaskan karena adanya persoalan-persoalan di tingkat 
substansial, struktural, maupun kultural. Pada tingkat 
substansial, kelemahan yang ada diindikasikan antara lain dengan 
munculnya multitafsir terhadap norma-norma dalam UUPLH yang 
semakin membuktikan bahwa norma-norma dalam UUPLH masih 
banyak memiliki kelemahan. Hal ini mengakibatkan, salah 
satunya, penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan 
secara maksimal. Pada tingkat struktural, kelernahan tersebut 
diindikasikan antara lain dengan masih kuatnya paradigma 
kebijakan yang pro investasi dan mengabaikan pertimbangan 
lingkungan. Sedangkan pada tingkat kultural, dukungan terhadap 
perlindungan lingkungan masih lemah yang diindikasikan oleh 
lemahnya tingkat penaatan pelaku usaha dan masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. 

Mengingat masih banyaknya kelemahan dari segi substansial yang 
menghambat penegakan hukum lingkungan, maka perlu 
dilakukan perbaikan terhadap Undang-undang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (UU No. 23 Tahun 1997). 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

1. FAKTA EMPIRIS 

a. Tingginya Laju Degradasi Fungsi Lingkungan Hidup 

Degradasi lingkungan di Indonesia secara umum disebabkan 
oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Pada tahun 
2006, peningkatan polutan di udara maupun air semakin 
tinggi termasuk juga pencemaran limbah domestik dan 
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bahan berbahaya dan beracun (83). Hasil pemantauan 35 
sungai di Indonesia yang dilakukan oleh 30 8adan 
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) 
Provinsi menunjukkan bahwa air sungai-sungai tersebut 
sudah tercemar berdasarkan kriteria mutu air kelas dua.l 
Sumber pencemar air permukaan dan air tanah pacta 
umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah tangga. 

Di sektor udara, hasil pengukuran kualitas udara di kota
kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bru1.dung, 
Jambi, dan Pekanbaru, udara dalam kategori baik selama 
satu tahun hanya sekitar 22-62 hari atau 17 % saja. Kadar 
pencemar udara di kota-kota tersebut 37 kali lipat di atas 
standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO). Implikasinya, sebagai contoh kualitas udara di 
Jakarta masyarakat dapat menghirup udara dengan kategori 
baik rata-rata hanya 22 hari dalam 1 tahun. 2 

Di beberapa kota besar, produksi srunpah tahun 2005 dan 
2006 cenderung meningkat rata-rata 20,9 %. Pada tahun 
1995 jumlah rata-rata produksi sampah perkotaan di 
Indonesia adalah 0,8 Kg per kapita per hari. Pada tahun 
2000 meningkat menjadi 1 Kg per kapita per hari, dan tahun 
2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 2,1 Kg per 
kapita per hari. 3 

Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data 
Departemen Perindustrian tahun 2006 sebagaimana dikutip 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) menghasilkan 
26.514.883 ton 83 yang tersebar di berbagai sektor industri. 
Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton 83, 
industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri 
logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, 
dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton. 4 

Indonesia juga mengimpor 83 dari Jepang, China, Perancis, 
Jerman, India, 8elanda, Korea, Inggris, Australia, dan 
Singapura. 5 

1 Bcrdns<1rk.nn Pn.c:al ~t Pcratur:m Pcmcrintah Rcpuhlik lnd{mcsin Nmnor R2 T:1hun 2001 Ten tang Pcngclt,Jaan Kualitns Air Dr1n Pcngcnd(l\inn Pcnc:crn<Jran A it 

( 1) K\:'J!'iitikn!'ii nHllu air di!l:t~pknn mcnjadi 4 (cmpat) kcl<~s ynitu: a. Kelfls satu. :lir yang pcruntuk:m11ya d:lpilt dip.un:·tknn nnll1k niT i1;~ku air minum. dan :l!au 

pcruntukan lain ynng mcmpcr-.c:ynnHknn mutu air yang sama dengnn kcgunaan tcrschut: h. Kclas dun. nir y;mg peruntubnnyn dnp:'l! di~lm:1k:m unazk 
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mcngairi pcrtnn:1mnn. dnn a \:Itt pcruntukan In in ylmg. mcmpcrsy:uatkan mutu nir y<mg ~::una dcngnn kc~un:llln lt:r!:chut: d. Kcl:t;; cmp:'ll, :1i1 ynng r('nH11llknlltl~';1 

dnpat digtmak<ln untuk mcngairi pcrtannman d;m at<ltl pcruntukan lain y1:1ng mcmpcr.o;ynrntk:ln mutu air ynng :::am<~ dl'np.nn kegunnnn lt•rschul. 

2 Pikirnn Rnkynt. 28 Scptcmhcr 2004. 
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Kondisi terumbu karang Indonesia turun drastis hingga 90 
% dalam 50 tahun terakhir disebabkan oleh penangkapan 
ikan yang tak ramah lingkungan, sedimentasi dan polusi 
dari daratan dan penambangan karang.6 Sementara itu, 
hutan mangrove Indonesia yang pada tahun 1993 luasnya 
tercatat mencapai 3, 7 juta hektar, pada tahun 2005 hanya 
tersisa 1,5 juta hektar.7 

Berdasarkan Data Departemen Kehutru'lan RI tahun 2007, 
kerusakan hutan telah mencapai 59,2 juta hektar dengan 
laju deforestasi sekitar 1,19 juta hektarjtahun. Sedangkan 
luas lahan kritis juga terus meningkat hingga mencapai 23,2 
juta hektar pada tahun 2000 s .dan mencapai sekitar 7 4 juta 
hektar pada tahun 2004 (belum termasuk Propinsi Nangroe 
Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, 
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi 
Tengah) 

Berdasarkan hasil riset Oseanologi LIPI, kekayaan ha:,rati 
laut kita pada tahun 2005 tercatat tinggal 5,83% yang 
masuk kategori sangat baik, 25% baik, 26,59% sedang dan 
31% lainnya mengalami kerusakan. Sedangkan disektor 
pertambangan dimana Indonesia selama ini dikenal memiliki 
sumber daya mineral yang cukup berlimpah, cadangan 
mineral yang ada pada saat ini tercatat hanya bertahan 
untuk 18 tahun ke depan..9 

Selain potret tentang degradasi lingkungan hidup di atas, 
terdapat pula berbagai peristiwa lingkungan :vang 
mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. 
Setidaknya tercatat beberapa peristiwa yang telah menjadi 
perhatian publik sepanjang perjalanan UU 23/1997 ten tang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 1997-1998 
tercatat kebakaran hutan dan lahan besar-besaran hingga 
berimbas sampai ke negara sekitar. Sejak saat itu, 
kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahunnya 
sampai saat ini. 

Pada tahun 2000, terjadi longsor di penambangan PT. 
Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya (Papua) 
yang menyebabkan meluapnya material (sludge, ove7'bw-den, 
dan air) ke Sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya 
berada di bawah danau. Tahun 2001 terjadi ledakan tangki 
PT. Petrokomia Gresik yang mengakibatkan terganggunya 
kesehatan warga sekitar. Pada tahun 2004-2005 muncul 

~ Ptr<ltur:Jn Prc~idcn NP. 7 Tnhun 2005 tcntnnp. Rcncnna Pcmhnn!!\llli1n .l::mgkn Mc:ncngnh '\'::~hun 2(){l4-200~J 

9 Snbh Uru.~ Sumhcr J)(lya /\lam. Mnj<Jlah Tnmh1u1g. Volume 2 N11. 12/Mci 200i. hal ~I. 
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permasalahan kebijakan pertambangan di hutan lindung 
dan kasus pencemaran Teluk Buyat. Tahun 2006, terjadi 
bencana semburan lumpur di Sidoarjo dimana belum 
tertanggulangi hingga sekarang. Dampak semburan lumpur 
mengkibatkan ribuan warga harus mengungsi. Perkiraan 
total biaya ekonomi yang terjadi selama 2006-2015 akibat 
dari luapan dan genangan lumpur Sidoarjo mencapai Rp 
32.895.970 juta. Dari total biaya sebesar itu, biaya ekonomi 
langsung (biaya yang terjadi di wilayah yang tergenang 
lumpur atau direct damage yang meliputi hilangnya aset dan 
pendapatan masyarakat sejak terjadinya bencana sampai 
periode tertentu di waktu yang akan datang) merupakan 
komponen biaya yang paling besar yaitu Rp 19.890.364 juta 
(60,46%). Komponen terbesar kedua adalah biaya ekonomi 
tidak langsung (hilangnya pendapatan, kenaikan biaya dan 
kehilangan aset di wilayah yang tidak terkena lumpur. 
Wilayah yang dimaksud mulai sekitar -vvilayah genangan 
sampai wilayah terjauh di mana dampak ekonominya masih 
dirasakan) Rp 7.407.440 juta (22,52%). Biaya terkecil adalah 
biaya ekonomi dari kegiatan relokasi Rp 5.599.160 juta atau 
17,02%.10 

Sejak tahun 2002- 2007 bencana banjir, tanah longsor dan 
kekeringan silih berganti terjadi. Pada tahun 2002, Jakarta 
dikejutkan dengan banjir yang hampir melumpuhkan 
seluruh aktivitas masyarakatnya serta terulang lagi dengan 
\\rilayah terdampak yang lebih besar di tahun 2007. Pada 
tahun 2003 publik dikejutkan dengan kejadian longsor di 
Mandalawangi-Jawa Barat. Pada tahun 2006-2007 sederet 
bencana kekeringan, banjir dan longsor terjadi di berbagai 
daerah, misalnya di Bantul-Daerah Istimev;,ra Yogyakarta 
(kekeringan), Kabupaten Morowali-Sulawesi Tengah dan 
Jember-Jawa Timur (banjir), Solok-Padang (longsor), dan 
masih banyak daerah lainnya. Berdasarkan data dari 
Bakornas PBP pada tahun 2006 telah terjadi 195 bencana. 
Dari total kejadian bencana tersebut, yang paling sering 
terjadi adalah banjir (22%) diikuti oleh tanah longsor dan 
kekeringan secara berurutan masing-masing sebesar 15% 
dan 14%. Berbagai peristiwa bencana tersebut, menelan tak 
hanya kerugian materi tapi juga merenggut nya,va 
manusia. 11 

10 Lnpllrrtn Pemcrik~aan P~:nrmganan Scmhur~n t.urnpur Shlnarjo. Bndan Pemt..'rik!'n Kcu;mg:.u1 Rcrub!ik lmlt 1t1L'sia. 200i 
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b. Kerentanan dan Potensi Kondisi Geografis dan 
Demografis Indonesia 

Secara geografis wilayah Indonesia membentang dari barat 
ke timur sepanjang 5.110 km dan membujur dari utara ke 
selatan sepanjang 1.888 km, dengan luas v.rilayah 
seluruhnya mencapai 5.193.252 km2, terdiri atas 1.890.754 
km2 luas daratan dan 3.302.498 km2 luas lautan dengan 
panjang garis pantai 108.000 km. Berdasarkan data Lapan 
dan LIPI, jumlah pulau di Indonesia mencapai 18.110 buah. 
Indonesia juga dikelilingi oleh wilayah perairan yang luas 
dan beriklim tropis serta memiliki curah hujan yang tinggi. 
Kondisi ini mengakibatkan tingginya kerentanan wilayah 
Indonesia dari perubahan iklim, cuaca, suhu atau arah 
angin yang cukup ekstrim. Naiknya permukaan air laut 
akibat pemanasan global bisa menenggelamkan pulau-pulau 
kecil. 

Kondisi iklim dan topografi permukaan serta batu yang 
beragam secara fisik maupun kimiawi di Indonesia juga 
menghasilkan tanah yang subur. Tanah subur dan gembur 
tentu bermanfaat bagi kehidupan. Namun kondisi tersebut 
juga memiliki kerentanan yang tinggi dari potensi terjadinya 
bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir, tanah 
longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Meningkatnya 
aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sumber daya 
alam dapat mempertinggi kerentanan atau potensi ter:_jadinya 
bencana tersebut. Selain itu, posisi Indonesia yang terletak 
diantara dua benua dan dua samudera serta pada deretan 
gugusan gunung berapi Mediteranian dan Circum Pasific 
mengakibatkan wilayah Indonesia rawan gempa dan letusan 
gunung berapi. Indonesia masih memiliki 129 gunung berapi 
yang masih aktif dan 271 titik letusan sebagai konsekuensi 
dari interaksi dan tumbukan antara lempeng-lempeng 
terse but. 

Di samping kerentanan akibat posisi geografis tersebut, 
posisi tersbeut juga menyebabkan Indonesia skaya akan 
sumber daya hayati. Indonesia berada pada lintasan 
distribusi keanekaragaman hayati benua Asia (Jawa, 
Sumatera, Kalimantan), Australia (Papua), dan sebaran 
~Nilayah peralihan Wallacea (Sulawesi, Maluku, dan Nusa 
Tenggara). Pembentukan pulau-pulau yang ada juga telah 
menimbulkan variasi iklim yang lembab di bagian barat dan 
kering dibagian timur yang mempengaruhi ekosistem dan 
distribusi flora-fauna yang ada didalamnya. Oleh karena itu 
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Indonesia dikenal sebagai salah satu megadiuersity cou.ntry. 
12 

Dari sisi dernografi, Indonesia rnerniliki jurnlah penduduk 
yang cukup besar. Pada periode 2005/2006, tercatat 
219.205.000 jiwa. Tingginya jurnlah penduduk sangat 
berpengaruh terhadap kernarnpuan daya dukung lin.gkungan 
hidup untuk rnenopang kebutuhan masyarakat. Selain 
jurnlah penduduk yang cukup besar, Indonesia juga 
menghadapi perrnasalahan sebaran penduduk yang tidak 
merata. Sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi di 
Pulau Jawa. Hingga tahun 2005, Pulau Jawa yang luasnya 
kurang dari 7% luas daratan Indonesia dihuni oleh sekitar 
60% penduduk. Masalah lainnya, prosentase jumlah 
penduduk di perkotaan (urban) jauh lebih besar yaitu 48,3% 
dari total penduduk yang ada pada tahun 2005. 

Kondisi geografis dan dernografi di atas tidak han:,ra 
menunjukkan besarnya potensi yang dirniliki Indonesia, 
narnun juga tingkat kerentanan yang relatif tinggi. 
Kerentanan tersebut tentu berpotensi menirnbulkan bencana 
jika ditarnbah dengan adanya degradasi lingkungan rnelalui 
aktivitas rnanusia yang tidak terkendali. 

c. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketidakadilan 

Tingginya jurnlah penduduk ditarnbah dengan angka 
kerniskinan yang juga tinggi mengakibatkan kondisi 
lingkungan hidup Indonesia semakin rusak. Biro Pusat 
Statistik mernperkirakan di tahun 1996 penduduk miskin 
tercatat 34,01 juta (17,47%) tiba-tiba mernbengkak menjadi 
49,50 juta (24,23%) di tahun 1998. Memang ada kemajuan 
bila kita melihat kerniskinan sernata-mata dari angka 
statistik. Data BPS mencatat bahwa sejak tahun 1999 te1:jadi 
penurunan jurnlah penduduk miskin menjadi 47,97 juta 
(23,23%), berturut-turut tahun 2000 penduduk rriiskin 
menjadi 38,70 juta (19,14), tahun 2001 rnenjadi 37,90 juta 
(18,41 %), tahun 2002 menjadi 38,40 juta (18,20%), tahun 
2003 rnenjadi 37,30 juta (17,42%), tahun 2004 menjadi 
36,10 juta (16,66%), tahun 2005 menjadi 35,10 juta 
(15,97%). Akan tetapi di tahun 2006, berdasarkan hasil 
Susenas 2006, jumlah penduduk rniskin justru bertarnbah 
menjadi 39,05 juta (17,75%). Sedangkan pada bulan Juli 
2007, total penduduk miskin adalah 37,17 juta jiwa 
(16,58%). Meskipun data tersebut menunjukkan penurunan, 
namun gejala tingginya kemiskinan masih cukup signifikan. 
Berdasarkan laporan United Nation Deuopment Pmgmmme 

! 2 Primack dkk. 1991\ d:1!:1m lH.SAP. zom 
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(UNDP) tahun 2005, Human Development Index untuk 
Indonesia adalah 0,728. Indonesia menduduki ranking 107 
dari 177 negara dibawah Vietnam dan Palestina. 

Berdasarkan SLHI tahun 2006, jumlah kaum miskin :yang 
tinggal disekitarjlingkungan hutan mencapai 1/3 dari 
keseluruhan kaum miskin di Indonesial3 Data 1111 

menunjukan bahwa forest dependant people tidak 
diuntungkan secara budaya dan ekonomis oleh 
pembangunan sumber daya hutan. Sebaliknya kondisi 
kemiskinan masyarakat disekitar hutan berpotensi 
mendorong mereka melakukan praktek-praktek penggunaan 
sumber daya hutan secara unsustainable.I4 

d. Tingginya Konflik Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam 

Konflik sumber daya alam dan lingkungan merupakan 
konflik yang memiliki karakteristik menghadapkan secara 
frontal antara mereka yang memiliki akses sumber daya dan 
kekuasaan lebih kuat dengan mereka yang tuna akses atau 
setidaknya memiliki akses sumber daya dan kekuasaan 
yang lebih lemah. Munculnya konflik lingkungan, secara 
umum disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya alam 
Indonesia yang mengabaikan kepentingan atau hak 
masyarakat, keadilan dan prinsip perlindungan daya 
dukung dan fungsi ekosistem. Kasus PT. Inti Indorayon di 
Sumatera Utara, PT. Kelian Equatorial Mining, PT. Freeport 
Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya, serta semburan 
lumpur panas di Blok Eksplorasi PT. Lapindo Bran.tas.Inc 
adalah contoh konflik yang sampai saat 1111 belum 
terselesaikan secara tuntas. Selain juga memakan banyak 
korban dan menimbulkan kerugian tak terhitung jumlahnya. 

Salah satu penyebab konflik · sumber daya alam dan 
lingkungan 1111 adalah ketidakharmonisan peraturan 
perundangan. Sejumlah kebijakan yang lahir selama tahun 
2007 seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, UU No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 
tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas PP 35 Tahun 2002 tentang 
Dana Reboisasi, PP 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan 
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, PP 6 

J.'l. St:ltu~ l .. ingb1ngnn l!idup lndnnc~in 2000, KcntL•nlcrinn KT.Tl. 2007. 

14 Uhrit: .HUiSil_ri Q~·. Mil_Sli~ili N3~U~i9'il ~~n~_Z.i;(~.~p~.~~~-~~.~·~J-' 
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Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ternyata 
justru cenderung memfasilitasi proses ekploitasi sumber 
daya alam. 

Konflik juga disebabkan oleh akses terhadap ruang (lahan) 
yang tidak berkeadilan. Sebagai gambaran, hingga tahun 
1998 terdapat 666 unit usaha pemegang HPH/HTI yang 
menguasai sekitar 48,3 juta hektar lahan hutan dalam 
bentuk konsesi, atau hampir seperempat dari luas daratan 
Indonesia yang kita-kira 200 juta hektar. Sampai tahun 
2001 jumlah izin operasi tam bang skala besar yang 
dikeluarkan pemerintah pusat meliputi 36 % daratan 
Indonesia (Jatam, 2002). Ditambah dengan sekitar 2 % 
perkebunan sawit (Forest Watch Indonesia, 2000), maka 
luas daratan Indonesia yang dikuasai pengusaha skala besar 
lebih dari 60 %. Bandingkan dengan data penguasaan lahan 
pertanian oleh rumah tangga petani, dim ana 19. 71 0. 00 0 
rumah tangga petani hanya menguasai tidak sampai 9 % 
luas daratan.15 Sedangkan menurut sensus Pertanian 1993, 
pertanian rakyat hanya menguasai keseluruhan tanah 
seluas 17,14 juta hektar, atau rata-rata 0,87 hektar per 
keluarga petani. 

2. FAKTA YURIDIS 

Fakta-fakta yuridis berikut ini merujuk pada kelemahan yang 
masih terdapat dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

a. Lemahnya Prinsip Demokrasi dan Desentralisasi dalam 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hid up 

UU No. 23 Tahun 1997 yang secara resmi diundangkan pada 
tanggal 19 September 1997, disusun serta diundangkan 
pada masa pemerintahan dimana transparansi, partisipasi 
dan demokratisasi, serta desentralisasi/ otonomi daerah 
tidak terlalu dikenal dan dianut oleh Pemerintahan pada 
saat itu. Oleh karenanya, jaminan norma tentang hak akses 
masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan 
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber 
daya alam belum diatur secara tegas dan rind. UU 23 Tahun 
1997 baru sebatas mengakui hak setiap orang terhadap 
informasi dan partisipasi dan belum mengatur tentang akses 
masyarakat terhadap haknya tersebut, tennasuk 
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konsekuensi hukum jika haknya tersebut tidak dipenuhi 
atau dilanggar (access to justice). 

Pada era otonomi daerah telah banyak dilahirkan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan 
sumber daya alam, antara lain: UU 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, UU 22 Tahun 2001 ten tang Migas, UU 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air, UU 17 Tahun 2004 tentang 
Pengesahan Protokol Kyoto (Climate Change), UU 19 Tahun 
2004 tentang Perubahan UU 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, UU 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol 
Cartagena (Biosafety), UU 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, UU 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal, UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maupun UU 30 Tahun 2007 
tentang Energi. Berbagai peraturan perundang-undangan 
tersebut terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. 
Namun hingga saat ini, UU 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum menyesuaikan 
dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah. 

b. Lemahnya Pengaturan tentang Kewenangan Kelembagaan 
Institusi Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kelemahan pengaturan tentang kewenangan kelembagaan 
institusi pengelola lingkungan hidup telah menimbulkan 
mismanagement pengelolaan lingkungan. Be berapa 
kelemahan tersebut antara lain: 
1). Kurang jelasnya kerangka kelembagaan pengelolaan 

lingkungan hidup dan pembagian kewenangan serta 
tanggung jawab dari masing-masing instansi yang terkait. 
Hal ini terlihat dari Pasal 9 Ayat ( 1) dan Ayat (4), serta 
Pasal 11 Ayat (1).16 

Dalam pasal tersebut tidak jelas tanggung dan 
kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Negara· 
Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen sektoral lainnya, 

1 (1 Pno"nl () ay:Jt { 1) dan { 4) hcrhunyi: 

Pcmcrir\lclh mcnct:~pknn kchijak!'.11n<lnn n<1~ional tcntnng pcngdtl\:t:m lingkungnn hid up dtm pcnatn:m ru:mg dcnp.an tctnp mcmpcThntibtl nil<li~nilni np,:11m .. at!:ll 

Penjcl<1~:m tlt1ri nyat ini nd:dah: 

])a 111 m rang b. pcn)1l~unnn kchi,iab:<~nann na~ionnl pcngclnh1nn 1ingkungm1 hidup dan pcnilt:wn ruang w:tjih dircrhatik:m ser::u·a rt~:-iPnal d;m rrnpnn•innnl 

r('tcnsi. ;;~.c:pirn!'i. dnn kehutuh:m ~t."rta nil<~i·nilai yang tumhuh dan hcrkcmh<mg di ma~y:tr<tkat. Misalnyn, pt•rhnli:m tcrhndop nHtsy;trnk:l! adnt ~·:tn1J. hidur d:m 

kt."hidupnnny:1 hertumpu p::1da :::.umber daya a lam ~·<~ng tcrdnpnl disckil<:~mya, 

Kctcrpndu:m pctcncnnnnn dan pelab:annan kchijaksamum n<~sinnal pcngclolaml Jingktmgnn hid up schagnimnna ~iinwk!'ud pndn :1;.":11 (2) dikoordinfl:::.ik:ln nkb 

Mcntcrl 

Pt•njclasan d:ui i'lyrtt ini cukup jclt~s. 

Pa!'nl 11 .r\~ .. nt (_ 1) herhunyi: 

Pcnp.e\nlaan lingkung.an hidup pada tingkat n:J.~iomll dilaksnnnknn scc:ua tcrpadu o!ch per11ngbl kL'icmh;tg<Hll1 ynng diknordin11si nkh Mcntcri. 
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Pemerintah Daerah Provinsi dan KabupatenjKota. 
Pengaturan seperti ini akan menyebabkan: a) Persepsi 
pu blik yang salah bahwa pennasalahan lingkungan 
adalah semata-mata tanggungjawab KNLH. Persepsi 
seperti ini berakibat tingginya tuntutan publik terhadap 
KNLH untuk bertanggung jawab terhadap semua 
permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, misalnya 
tanah longsor dan banjir, kasus pencemaran Teluk Buyat 
oleh PT.Newmont Minahasa Raya di Minahasa Utara, 
kasus semburan lumpur panas PT.Lapindo Brantas dan 
sebagainya.17 

2). Lemahnya kewenangan Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup dalam menjalankan fungsi koordinasi dan 
pengawasan ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh 
instansi sektoral maupun daerah. 

KNLH tidak memiliki kewenangan "second line 
enforcement". Apabila dari hasil pengawasan yang 
dilakukan pejabat berwenang pada instansi sektoral atau 
daerah tidak diterapkan sanksi administrasi kepada 
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan yang 
melanggar lingkungan (khususnya yang 1zm usaha 
danjatau kegiatannya tidak diberikan oleh Menteri 
Negara Lingkungan Hidup), Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup tidak dapat menegakkan hukum 
secara optimal karena kewenangan yang dimilikinya 
hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pejabat
pejabat tersebut agar mengenakan sanksi administrasi. 

Umumnya rekomendasi m1 pada kenyataannya 
diabaikan. Hal ini terlihat dari minimnya pelaksanaan 
rekomendasi dari pejabat Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup (Menteri dan Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan atau Asdep Urusan Penyelesaian 
Pengaduan dan Sengketa Lingkungan) oleh pejabat di 
instansi sektoral dan daerah agar menerapkan sanksi 
administrasi. Pada tahun 2005, hanya sekitar 5% dari 
seluruh rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup yang ditindaklanjuti oleh instansi sektoral dan 
daerah. 

3) Masih lemahnya kewenangan Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan 
penaatan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha 
dan/ atau kegiatan. Kelemahan ini tercermin dalam Pasal 

17 hampir 60% pcngac.lmm kn.liU." pcnccmnrnn d:m pcru:<:aknn lin,gkungan yang di!'<mlpaikan kc KcmcnH.:dan Nrg<l!'H l.ingkung::m llidup .c::ctinp tnhun nH:! upa\.:nn 

b~us yonp. seharusnyo c!isamp<likan kepodil Mcntcri Kchutnmm atnu dinas vcrlik:llnya eli dncrah. (!uhcrnur. Bop<tLi,'\Vcdikota. misH!nyil bsn:: pcr:m1hnh;u1 

hut:m (i!!cgal !t1g.ging). knn\'crsi atnu alih IUngsi hutan kc pl'rkchunnn 
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22 Ayat (1) (2) (3) UU No. 23 Tahun 199718 dan Pasal 24 
Ayat (1). 19 

Ketentuan pasal-pasal di atas tidak jelas memberikan 
batasan atau kriteria usaha dan/ a tau kegiatan seperti 
apa yang diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan 
Hidup dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

Selain itu, juga kewenangan pengawasan 1111 tidak 
diimbangi oleh pemberian kewenangan kepada 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk dapat 
menerapkan sanksi administrasi apabila ditemukan 
pelanggaran dari hasil pengawasan yang dilakukan. 
Kemudian, terhadap kewenangan pengm~rasan tersebut 
tidak terdapat suatu mekanisme yang bisa dilakukan 
oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup apabila 
kewenangan pengawasan yang seharusnya dijalankan 
oleh Pemerintah Provinsi dan KabupatenjKota tidak 
berj alan. Dengan kata lain UU 111.1 tidak mengatur 
m.ekanisme ((first and second line enfo7·cernent' atau 
"oversight' dalam menjalankan kewenangan pengawasan 
dan penegakan hukum. 

c. Lemahnya Perumusan tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dalam UU No. 23 
tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Filosofi pentingnya kajian dampak lingkungan, baik dalam 
bentuk Amdal (bagi yang berdampak besar dan penting) atau 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL) (bagi yang tidak wajib Amdal) 
pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan tidak 
secara utuh tertuang dalam pengaturan dalam Pasal 18 A:yat 
(1) undang-undang ini.2o 

Rumusan Pasal ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru. 
Dokumen Amdal hanya dipandang sebagai persyaratan 
formalitas untuk mendapatkan 1zm usaha dan/ a tau 

!8 Pa~al 22 A~·at ( 1) Ut.i No 2.1 Tahun l9Q7 "1\·lenteri mel<lkukan peng<1wasan terhl'ldap pellill'itan penanggungJf!wah usaha dan 1 nt::~u kegiatan ::~1:!." kl'tctuunn 

y:1r~g tcl:1h Ui!ct:~rbn dnlam pt.'ratur<!n pcruncl:mg-undang<m Ui hid:mg. lingkung:m hidl1p. 

p! P~!'la\ 24 ,'\~·a1 ( l) I}U Nn. 2:; Tnh1.m 199i \Jna1k mt•lnk1'rtn(l\c:m ~ug:,~nya. pej<th:1l pcn~<l\"''il~ ting.kung:m lin~kungan hidup (dm\ dm:rnh) hL'f\\'t·nang 

melnkuknn pcmnnlrH!;JO. mc:minl<l kc:ter<~ng.an. mcmbuat .c:nlinnn dnri dnktlmcn dnn/ntau mcmhunt calnt:m yang dipL•rlubn. llH~!lHI<:Ukim temp:'!! t~'ttcntu. 

mcngamhil , 011 t,~h. mc:mcrikc;11 pt:ralatnn. memcriks<l in:>tnl:tsi d:m/atau a !Ill lr<~:>portitsi. !-:Crta mcminta kt:tenmgan t!ari rcn:'lnggung jnw:th u:>nha d:tn:nt;ll! 

2(1 Pasal 18 Ayot 1,1) "Setiap usaha dan/atnu kegiatan yang menimbtlikall t!:Jmp<~k hcsnr dan pcnting tc:rh:1dnp lingkung.nn hidur wn,iib mcmillki illlnlic;is 

mengenai d(l.mpak \ingkungan untuk memperoleh izin me!akukan usaha dan/atau kegiatan.'' 
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kegiatan. Kekeliruan persepsi ini mengakibatkan rendahnya 
kualitas dokumen Amdal. Hasil pemantauan yang dilakukan 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap kualitas 
dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Amdal Pusat 
maupun daerah hingga tahun 2006 menunjukkan bah\va 
dari seluruh dokumen yang ada, hanya sekitar 2% dokumen 
Amdal dalam kategori baik, 12% dalam kategori sedang, dan 
sisanya 86% dalam kategori jelek dan sangat jelek. Lebih 
parah lagi, sebagian besar izin usaha dan/ a tau kegiatan di 
semua sektor pembangunan diberikan oleh pejabat yang 
berwenang sebelum dokumen Amdal-nya disetujui. Hal ini 
berarti izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan 
tentang kelayakan lingkungan hidup. 

Hal lain yang juga seringkali menimbulkan kesulitan di 
lapangan adalah persepsi bahwa terhadap usaha dan/ a tau 
kegiatan yang tidak wajib Amdal berarti tidak akan 
menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup 
sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen UKL dan UPL 
sebagai persyaratan mendapatkan izin usaha dan/ a tau 
kegiatan. Persepsi ini mengakibatkan sebagian besar izin 
usaha dan/ a tau kegiatan diberikan sebelum ada 
persetujuan terhadap dokumen UKL dan UPL. Berdasarkan 
pengalaman lapangan pengawas Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup, hampir semua dokumen UKL dan UPL 
tidak berdasarkan penelitian lapangan, namun hanya 
berdasarkan teori yang dangkal bahkan tidak sesuai dengan 
kondisi lapangan. 

d. Lemahnya Perumusan tentang Sanksi Administrasi 
dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Pasal 25 hingga Pasal 29 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur 
tentang sanksi administrasi yang berupa paksaan 
pemerintahan atau uang pengganti, pencabutan izin usaha 
danjatau kegiatan serta audit lingkungan hidup wajib. 
Beberapa kelemahan dari rumusan yang ada saat ini adalah: 
1). J enis sanksi administrasi yang dia tur di sini kurang 

lengkap, karena hanya 3 (tiga) jenis sanksi administrasi. 
2). Belum mengatur tentang tahapan-tahapan penjatuhan 

sanksi administrasi. 
3). Tidak diatur dengan jelas ten tang kriteria pelanggaran 

seperti apa yang dapat dikenakan oleh masing-masing 
sanksi administrasi terse but. 

Kondisi ini diperparah dengan belum lengkapnya peraturan 
pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal ini, 
misalnya Peraturan Daerah Tingkat I atau Propinsi tentang 
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penyerahan wewenang pengenaan sanksi paksaan 
pemerintahan dari Gubernur kepada BupatijWalikota serta 
peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang tata 
cara penetapan biaya pelaksanaan paksaaan pemerintahan 
serta penagihannya. 

Kelemahan pengaturan tentang pasal-pasal tersebut menjadi 
salah satu sebab belum diterapkannya sanksi administrasi 
oleh Gubernur /BupatijWalikota. Dari 33 provinsi di 
Indonesia, baru Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang 
telah menerapkan sanksi administrasi. Sedangkan diantara 
410 KabupatenjKota di Indonesia baru Kabupaten 
Tangerang dan Kota Semarang yang telah menerapkan 
sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud di 
sini adalah sanksi administrasi yang telah memenuhi unsur 
yang harus ada dalam sanksi administrasi. 

Demikian pula penerapan sanksi audit lingkungan hidup 
wajib juga sangat minim. Dari data Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup, sanksi ini baru diterapkan terhadap 
kurang lebih 4 (empat) perusahaan saja sejak undang
undang ini ditetapkan. Hampir semua daerah provinsi dan 
kabupatenjkota menindaklanjuti pelanggaran peratm·an 
dari hasil pengawasan dengan pembinaan teknis. Pembinaan 
teknis yang dimaksud disinipun bukan pembinaan teknis 
pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan, 
namun hanya berupa himbauan tertulis atau lisan untuk 
meningkatkan kinerjanya dalam pengendalian pencemaran 
dan/ atau perusakan lingkungan tanpa batas waktu yang 
jelas. Lebih parah lagi, pembinaan teknis ini diberikan 
dengan toleransi berulang-ulang - bisa lebih dari 3 kali -
meskipun tidak ada peningkatan ketaatan dari penanggung 
jawab usaha dan/ atau kegiatan terse but. 

e. Lemahnya Perumusan tentang Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dalam UU No. 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 34 hingga Pasal 39 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur 
tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui 
pengadilan. Masih terdapat ketidakjelasan dalam pasal-pasal 
terse but, an tara lain: 
1). Belum jelas instansi pemerintah yang mana :yang dapat 

mewakili lingkungan hidup dalam menggugat ganti rugi 
dan/ atau tindakan tertentu terhadap pencemar dan/ a tau 
perusak lingkungan. 

Untuk menentukan siapa yang berwenang mengajukan 
gugatan ganti rug1 lingkungan saat ini hanyalah 
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mendasarkan pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam peraturan ini 
diatur bahwa penerimaan negara bukan pajak 
merupakan penerimaan pemerintah pusat. Oleh karena 
ganti rugi lingkungan merupakan penerimaan negara 
bukan pajak, maka yang berwenang mengajukan gugat.an 
hanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup di pusat yaitu 
Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

2). Belum jelas kriteria kerugian lingkungan dan apa 
bedanya dengan kerugian orang atau masyarakat. 

3). Belum jelas mekanisme pengelolaan uang ganti rugi 
lingkungan yang didapat dari pencemar dan/ a tau 
perusak lingkungan 

4). Bel urn jelas aturan ten tang mekanisme gugatan 
perwakilan dalam sengketa lingkungan hidup 

5). Kurang jelasnya pengaturan ten tang penerapan asas 
strict liability dalam pertanggungjawaban hukum perdata. 

6). Pasal-pasal yang mengatur tenang penyelesaian sengketa 
tersebut juga masih mencampuradukkan penegakan 
hukum perdata dan penegakan hukum pi dana (Pasal 3 7 
Ayat 1) 

7). Bel urn jelas mekanisme perwakilan negara dalam proses 
pengajuan gugatan atas nama masyarakat. Selain itu 
juga belum ada ketentuan yang mengatur tentang 
mekanisme pembagian dan akuntabilitas dari pembagian 
ganti rugi yang didapatkan dari gugatan tersebut. 

Kelemahan-kelemahan pengaturan dalam pasal-pasal 
tersebut menyebabkan: 
1. Lemahnya dasar hukum bagi instansi yang bertanggung 

jawab di bidang pengelolaan lingkungan Hidup untuk 
mengajukan gugatan perdata kepada pencemar 
dan/ atau perusak lingkungan hidup; 

2. Belum optimalnya penerapan asas strict liability sebagai 
dasar pengajuan gugatan ganti rugi dan/ a tau tindakan 
tertentu terhadap pencemar atau perusak lingkungan. 

3. Ditolaknya atau dikalahkannya kasus-kasus lingkungan 
di pengadilan2l 

4. Minimnya gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu :yang 
diajukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung 

21 Bcrdnsnrbn d:Ha Kcrncntcri:m Negarnl.ingkung:m llidup. Jari 11 (~chclns) bsus pi.!rdnt:l yang din,iubn kc pc:ngadilnn. fl ka~u~ ditt1l:lk [.!llg11tnnny:t. 2 !:.a):u::; 

~·;mg di pen~<~dilan tingkat pcrtamn dim<.'nangkan di tingkat pcng<H.lilnn handing diknl<1hk:m. 1 k:lsus dirncn:-mgk:m di pen[.!ndilan tingbt pcnnma namun 

dik:Jl:~hknn di tingk:.H handing d::~n dimcn<~ngkan Ji tingk~11 ka~nsi. scrtn 2 kasus y:mg schngi:m gugataunya dibhulkn11 teltrpi arn:1r rutu~:mn~·:r ktH<ll1i! d:tpnl 

clieb:ckusi knrcna rumu!'anny:t yang. tcrhliu umum dan tid:tkjclns. 
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jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di 
Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. 22 

5. Tidak diterapkannya kewenangan instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup 
untuk mengajukan gugatan kerugian masyarakat ke 
pengadilan (0 kasus). 

f. Ketidakjelasan Perumusan tentang Asas Subsidiaritas 
dalam UU NO. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Pengaturan mengenai penerapan asas subsidiaritas (ultimwn 
remedium) dalarn penerapan instrumen penegakan hukum 
pidana pada penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 
kurang memiliki kejelasan, khususnya tentang justifikasi 
terhadap pengecualian dari penerapan.nya sehingga 
menimbulkan berbagai persepsi.23 

Rumusan penjelasan dalam UU no. 23 tahun 1997 belum 
memberikan kejelasan apakah penerapan.nya berlaku untuk 
semua jenis tindak pidana, baik formil maupun materiil. 
Disamping itu juga tidak terdapat kejelasan tentang kriteria 
tingkat kesalahan pelaku yang relatif berat dan akibat 
perbuatannya yang relatif besar serta menimbulkan 
keresahan masyarakat. Kelemahan 1111 merupakan 
hambatan dalam pendayagunaan instrumen penegakan 
hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup. 

Berdasarkan pengalaman penegakan hukum pidana yang 
dilakukan atas kerjasama Kementerian Negara Lingkungan 
Hidup dengan Polri, Polda, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Lingkungan Hidup (PPNSLH) di beberapa daerah sejak tahun 
2002 hingga tahun 2007 terhadap 33 tindak pidana 
pencemaran danjatau perusakan lingkungan hidup, 
penerapan asas ini selalu dipertanyakan oleh jaksa penuntut 
umum. Bahkan tercatat 9 kasus dari total kasus yang 
diajukan ke pengadilan, asas subsidiaritas ini menjadi salah 
satu penyebab terdakwa diputus bebas murni oleh hakim. 

g. Lemahnya Kewenangan Pejabat Penyidik Pengawai Negeri 
Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

22 Bcn.ln~:uk:m d:lt::~ Kcmcntt:ri:m Nc-gnrn Lingk~mg:m Jlidup hnnyn 1 kasu:-;. y:titu bsus pc:ncem:mm Teluk Bu~·nt y::Jng dil<JkukHn gugntnn I;nnti ntf!i 

lingkungan oleh Menteri Negar<'! Ling.kungan Hidup dan herakhir dcngan penyelcsaian sengketa di luar pengadilan me!nlui ··c;ood\\'ill Agret'mem·· Seban~·ak 8 

kn:-:us kcn1giru1 linp.kungnr1 1.li~t:lc:S<1iknn meln!ui pcnycle1<aian di hwl' pt..'ngndikltl: 

23 Scbngai pcnunjang hukum administra~i. hcri<Jkunya kctcntu:m IHlkUm pidnna tcl:tp mempcrh:lliknn n~lt.S strhsidinritll!', ynitu bnhw:1 hukum pid:l!l:l hencl:1kn~·:1 

t!idayag.unakan npahi!n sanksi hidnng. httkum b1in. scpcrti S<lnksi :~dministra~i dan snnksi pL'rdatn. d:m nltcrnati! pcnyc!l'SHian scngkctn lingkun~;!:ltl hidur !id11k 

e!'ckti!' dnn.·ntau tingki:t kcsalahan pclaku rcl<Jtil'hernt dan/:Hau nkihat pt.•rhu:Hnnyn rc!.1ti! hcsflr dan/ainu pcrhuat:mnya nwnimhulknn kcrcsnhnn m:Lc::~·milkal dnn 

ntau mcnych(lbkt~n peny<1kit atau kcmntinn mnng. 

15 



Pengaturan tentang tidak berwenangnya PPNS LH untuk 
melakukan penyitaan, penahanan, dan penyerahan berkas 
perkara yang harus melalui penyidik polisi pada prakteknya 
menghambat proses penyidikan tindak pidana lingkungan 
hidup yang dilakukan oleh PPNS LH. 

Ketentuan tersebut menyebabkan kinerja PPNS LH sangat 
tergantung dengan penyidik polisi. Di sisi lain, koordinasi 
antara PPNS LH dengan Kepolisian tidak diatur dalam UU 
No. 23 Tahun 1997. Bahkan dalam beberapa kasus justru 
penyidik polisi kurang kooperatif terhadap PPNS LH. Dalam 
proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS LH sebagian 
besar juga masih mengalami kendala, khususnya pada 
tahap pemanggilan tersangka. 

h. Lemahnya Perumusan Delik Pidana Lingkungan 

UU No. 23 Tahun 1997 telah merumuskan tindak pidana 
lingkungan hidup, sebagai berikut: 
1). Perumusan Delik Materiil (Pasal 41 dan 42). Pasal-pasal 

1111 mencakup perbuatan yaang dilakukan secara 
melawan hukum sehingga menimbulkan akibat terhadap 
lingkungan hidup, termasuk manusia serta mahluk 
hidup lainnya, baik dilakukan dengan sengaja atau 
karena kelalaian 

2). Perumusan Delik Formil berupa pembuangan zat ke 
media lingkungan atau menjalankan instalasi tertentu 
(Pasal 43) dan yang terkait dengan perlakuan terhadap 
informasi tentang pembuangan zat ke media lingkungan 
atau menjalankan instalasi tertentu tersebut (Pasal 44). 
Pasal ini tidak mempersyaratkan adanya akibat berupa 
pencemaran a tau perusakan lingkungan (actual damage), 
melainkan syarat berpotensi menimbulkan pencemaran 
atau perusakan lingkungan semata (potensial damage) 

Ketentuan pasal-pasal ini sulit diterapkan dalam praktek, 
sebab: 
1. penerapan sanksi pidana masih selalu tergantung pada 

keten tuan administrasi (administrative dependent crimes). 
Pada setiap pasal selalu terdapat unsur melawan hukum, 
dengan rumusan berupa "secara melawan hukum" atau 
"dengan melanggar ketentuan perundang-undangan". 
Padahal, unsur melawan h ukum I wederTechte kijkheid 
(dan juga unsur kesalahan/ schuldj merupakan unsur 
yang selalu melekat dapat pada setiap delik. Sehingga 
selalu dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan 
delik, meskipun oleh pembentuk UU unsur tersebut tidak 
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dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari 
delik yang bersangkutan24. 

Di dalam praktek, aparat penegak hukum seringkali 
berhadapan dengan kasus lingkungan dimana unsur 
melawan hukum sulit dibuktikan, misalnya tidak ada 
ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam 
peraturan perundang-undangan atau terhadap ketentuan 
Izin. Akan tetapi diduga pencemaran atau perusakan 
lingkungan merupakan akibat dari perbuatan pelaku. 

2. Pasal 41 hingga Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1997 
mengatur tentang rumusan tindak pidana materiil 
maupun formil dengan ancaman pidana dan denda 
maksimal, bukan minimaL 

Rumusan ini merupakan salah satu penyebab yang 
mendorong dihasilkannya putusan pengadilan yang 
menghukum terdakwa terlalu ringan, misalnya percobaan 
dan denda yang sangat kecil. Dari 33 tindak pidana yang 
telah ditangani oleh Kementerian negara Lingkungan 
Hidup dan telah diputus oleh pengadilan serta telah 
berkekuatan hukum tetap, sekitar 56% (19 kasus) 
terdakwanya dihukum sangat ringan (hukuman 
percobaan). 

i. Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU 
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

24 l.PC ci!, 2~ 

UU No. 23 Tahun 1997 memiliki keterkaitan yang erat 
dengan penataan ruang. Namun dalam perspektif 
lingkungan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
masih memiliki kelemahan yang harus diisi oleh UU 23 
Tahun 1997, yaitu: 
1). UU Penataan Ruang membagi daerah berdasarkan 

wilayah administrasi pemerintahan bukan berdasarkan 
wilayah ekosistem. UU No. 23/ 1997 mengatur mengenai 
fungsi-fungsi lingkungan hidup tetapi sulit diterjemahkan 
ke dalam kebijakan dan pelaksanaan tata ruang. Dalam 
UU Penataan · Ruang dinyatakan bahwa penyusunan 
rencana tata ruang wilayah nasional harus 
memperhatikan, antara lain, daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU 
Penataan Ruang). Namun dalam UU 23/1997 hanya 
diatur ketentuan yg mewajibkan pemerintah untuk 
mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan 
nasional yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan 
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daya tampung LH (Pasal 10 huruf d UUPLH). Ketentuan 
Pasal 19 huruf (e} UU Penataan Ruang tersebut perlu 
dikaitkan secara tegas berupa kewajiban penetapan daya 
dukung dan daya tmpung nasional sebagai dasar 
penetapan rencana tata ruang dan kebijakan lainnya. 

2). Lemahnya pengaturan ten tang koordinasi an tara instansi 
yang mengelola penataan ruang dengan lingkungan 
mengakibatkan lemahnya internalisasi prinsip 
pengakuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penataan 
ruang. Kewenangan institusi pengelolaan lingkungan 
hidup yang belum menjangkau kepada proses penetapan 
kebijakan penataan ruang dan pelaksanaru1ya 
mengakibatkan lemahnya pula pengawasan penaatan 
lingkungan dalam konteks penataan ruang. 

3). Dalam UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa 
penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus 
memperhatikan salah satunya adalah daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU 
Penataan Ruang). Artinya salah satu pelanggaran tata 
ruang dapat diakibatkan oleh pengabaian aspek 
lingkungan baik pada tahap pengambilan kebijakan 
maupun pelaksanaannya. UU Penataan Ruang mengatur 
secara tersendiri tentang Penyidik Pegmvai Negeri Sipil. 
Dengan lemahnya koordinasi yang selama ini ada, 
keberadaan PPNS Penataan Ruang berpotensi 
berbenturan dengan PPNS Lingkungan Hidup. Untuk itu 
perlu diatur mekanisme koordinasi antar kewenangan 
kedua PPNS tersebut. Idealnya PPNS Penataan Ruang 
sebaiknya digabung ke PPNS Lingkungan Hidup 
mengingat bahwa pertimbangan lingkungan merupakan 
kewajiban yang harus diperhatikan dalam penetapan 
kebijakan maupun pelaksanaan penataan ruang. 

j. Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

UU 22/1999 yang telah diubah menjadi UU 32/2004 
tentang Pemerintahru1 Daerah mengatur pembagian urusan 
pemerintahan antara Pusat-Propinsi-KabupatenjKota dalam 
konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Ada enam urusan 
pemerintahan yang masih dipegang oleh pusat dan 
selebihnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab 
propinsi dan kabupatenjkota.25 Beberapa masalah yru1g 
mengemuka akibat ketidakpaduserasian ini antara lain: 

2) Ent~rn kcwen:mgnn :-mng mosih dipegang pcmcrintnh pu~nt :1C!nh1h: politik Jum ncgcri·. pcrtnhan:m. kc~manan. ~·ustisL m11nC!N dan liscnl nash,n:~l. d11n 

ngnm:~. Lihat Pnsl'll HI /\~'<l! (~) UU ~2 Tnhun 2004 tt~ntnng Pcmcrintnhan Dacrah. 
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k. 

1). Dalam urusan pemerintahan yaJ1.g menyangkut 
lingkungan, UU 3212004 lebih menitikberatkan urusan 
pengendalian lingkungan yang merupakan salah satu 
aspek saja dari konteks besar manajemen lingkungan. 
Padahal, banyak sekali aktivitas pembangunan yang telah 
diserahkan kepada daerah mulai dari perencanaan 
hingga pelaksanaanya. Penyerahan urusan pemerintahan 
yang tidak seimbang antara urusan pengelolaan 
lingkungan -yang banyak menekankan aspek 
pengendalian lingkungan saja- dengan aktivitas 
pembangunan lain seperti pengelolaan SDA -mulai dari 
perencanaan hingga pelaksanaaJl.- menunjukkan belum 
paduserasinya semangat otonomi daerah dengan 
pengelolaan lingkungan. 

2). Pada UU 23 I 1997 sendiri juga bel urn mengatur secara 
jelas dan tegas tentang pembagian urusan pemerintahan 
antara pusat-propinsi-kablkota baik melalui pnns1p 
desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas 
pembantuan. 

3). UU 3212004 belum mengatur hubungan kewenangan 
pengelolaan lingkungan antar pusat-daerah maupun 
antar daerah secara jelas dan tegas. UU 3212004 hanya 
mengatur tentang hubungan vertikal dan horisontal 
dalam pengelolaan sumber daya alam dar1 sumber daya 
lainnya dimana untuk hubungan antar daerah 
(horizontal) tidak dimuat tentang pengelolaan 
lingkungan.26 Hal tersebut menunjukkan bahwa UU 
32 I 2004 masih menggunakan pendekatan administratif 
dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya 
alamnya. Sayangnya, UU 2311997 juga tidak mengatur 
hubungan antar daerah dalam pengelolaan lingkungan 
se bagai bagian dari urusan wajib yang harus 
diselenggarakan pemerintah propms1 maupun 
kabupatenlkota. Dalam hal hubungan horisontal, 
perumusan UU 23 I 1997 juga masih lemah dimana tidak 
terdapat pembagian kewenangan jelas dalam seluruh 
rangkaian pengelolaan lingkungan (perencanaan, 
pelaksanaan, penaatan serta penegakan hukum). 

Belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam 
pengelolaan lingkungan hidup 

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan internasional yang 
divrujudkan dalam Deklarasi Rio, belum secara maksimal 
tercantum dalam pasal-pasal UULH dan makna dari pinsip 
tersebut nampak masih belum begitu jelas, sehingga 
penerapannya dalam kebjjakan nasional dan daerah menjadi 

2r1 P:1~al 17 t\~·ar (2) UU NP. ~2 Tahun 2004 len!<~ng. Pcmcri!11<lh<tn D:1crah 
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tidak implementatif, seakan-akan prinsip adalah prinsip saja 
tanpa mengkaitkan dengan materi pasal-pasal dalam UULH 
atau pelaksanaan perlindungan lingkungan. 

Sebagai contoh precautionary principle, yang tercermin 
dalam UNCBD menyatakan bah1.:va bila ada ancaman 
terhadap berkurangnya atau hilangnya keanekaragaman 
hayati, maka kurangnya ilmu pengetahuan tertentu tidak 
dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancaman tersebut. Hal 
1m memberikan dorongan bagi setiap negara untuk 
melakukan tindakan apapun guna perlindungan 
lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati. Disamping 
itu polluter pays principle, sustainable development, dan 
prinsip-prinsip lainnya perlu dikaji lebih mendalam maksud 
dan implementasinya sehingga dapat dijadikan landasan 
kebijakan lingkungan nasional sekaligus sebagai bagian dari 
penerapan komitment Indonesia dalam Multilateral 
Environmental Agreements (MEAs). 

Selain itu, belum secara jelas diketahui Indonesia dalam 
hubungan internasional, menganut system "monist" kah 
atau "dualist" walaupun dalam UU No. 24 tahun 2000 
ten tang Perjanjian Internasional terkesan ruhnya "monist", 
artinya UU Ratifikasi yang dibahas dengan parlemen, 
menempatkan perjanjian internasionaljkonvensi sebagai 
peraturan nasional atau sebagai bagian dari kerangka 
peraturan nasional karena telah melalui proses ratifikasi, 
sehingga dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan di 
tingkat nasional. 

Pada kenyataannya UU ratifikasi tidak bisa d~iadikan 
landasan penyusunan peraturan pelaksanaan, dengan dasar 
UU ratifikasi hanya mengikat negara saja, tidak mengikat 
individu warga negara. Hal ini menjadi kendala penerapan 
MEAs yang telah diratifikasi di tingkat nasional. Sebagai 
contoh UU ratifikasi Protokol Cartagena tidak bisa dijadikan 
dasar penyusunan PP Keamanan Hayati. Untungnya ada 
pasal di UULH yang mencantumkan sumber daya genetic, 
sehingga UULH bisa dijadikan landasan untuk penyusunan 
Peraturan Pemerintah. 

Selain itu, banyak sekali komitmen internasional yang 
dilakukan tidak pernah diketahui seberapa jauh kewajiban 
ditaati, dan seberapa banyak kewajiban belum ditaati, serta 
apakah Indonesia sebagai Parties sudah memanfaatkan hak
hak tersebut untuk kepentingan perlindungan lingkungan? 
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Term-term dalam UULH juga tidak dapat diimplementasikan 
dengan baik karena ada term yang bila dilihat dengan term 
internasional tidak sesuai. Contoh term "strict liability" .. 
"damage", dan "dumping" tidak dijabarkan secara rinci dan 
jelas. Sehubungan dengan strict liability, maka isu yang 
terkait adalah difinisi "kerusakan" (damage). J enis 
kerusakan yang tercover dalam peraturan nasional (UULH 
dan peraturan nasionallainnya) adalah personal injury/loss 
of life; damage to property dan damage to environrnent saja. 
Sementara itu dalam MEAs (Basel Protocol) mendefinisikan 
damage termasuk juga the cost of measures of reinstatement 
(tindakan pemulihan) maupun the cost of preventive 
measures (tjndakan pencegahan). Kedua hal tersebut belum 
diatur dalam UULH maupun KUHPerdata. 

C.TUJUAN 

Berdasarkan fakta empiris dan fakta yuridis yang telah dipaparkan 
di atas, perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup perlu diarahkan untuk: 
1. Menerjemahkan semangat, prinsip, dan norma GSDG (Good 

Sustainable Development Govenwnce) dan mendorong GSDG 
sebagai arus utama (mainstream) pembangunan. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. 
3. Mengoptimalkan competitive advantage sumber daya alam 

Indonesia yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. 

4. Menangkap semangat dan aspirasi 
menjalankan fungsi check & balance 
mengalami dis-orientasi pembangunan 
cara antara lain oversight. 

otonomi dearah dan 
terhadap daerah yang 
berkelanjutan melalui 

5. Merumuskan dasar hukum yang kuat bagi setiap pemangku 
kepentingan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi secara 
concerted dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk 
pengembangan jasa fungsi ekosistem hutan {fo7-est 
environmental service). 

6. Memperjelas aspek transparansi, partisipasi (termasuk prior 
informed consent bagi pihak-pihak yang potensil terkena 
dampak) dalam setiap tingkat pengambilan keputusan 
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya 
alam. 

7. Memperjelas dan memperkuat mandat institusi pengelola 
lingkungan hidup di tingkat nasional dan lokal, serta mampu 
memperbaiki koordinasi horizontal dan vertikal. 

8. Mengadopsi stan dar modern environrnental law yang 
berkembang di tingkat global serta disesuaikan dengan konteks 
dan kebutuhan Indonesia. 
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9. Memperkuat perangkat hukum nasional dalam kerangka 
me-wujudkan Good Sustainable Development Governance (GSDG) 
dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan fakta empiris, fakta yuridis, dan arah perubahan UU 
23/1997 tentang Pegelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka 
tujuan perubahan UU 1111 adalah: "Pembangunan 
berkelanjutan yang disertai tata kelola pemerintahan 
yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan keadilan baik bagi generasi sekarang dan yang akcin 
datang." 

D. METODE PENELITIAN 

1. KAJIAN KONSEPTUAL 

a. Kajian Filosofis 

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan 
Yang Maha Esa kepada rakyat dan bang sa Indonesia 
merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan 
dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap 
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rak:yat dan 
bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi 
kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. 

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis 
lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan 
saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh 
karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta 
benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat 
yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa 
dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya 
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama 
terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang 
tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga 
bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk 
hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa 
diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam 
ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya 
dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada 
prinsip-prinsip ekologis. · 

Di samping cara pandang tersebut, berkemang pula cara 
pandang yang menyatakan bahawa hak atas lingkungan 
hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 
Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk 
memenuhi, pelindungi dan memajukan hak warga 
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negaranya atas lingkungan hidup yang sehat tersebut. 
Menurut Heringa, untuk rnewujudkan hal tersebut negara 
wajib:2 7 

1). rnenterjernahkan prinsip perlindungan lingkungan 
sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia 
dalarn peraturan perundang-undangan; 

2). berupaya untuk rnelindungi hak asasi tersebut dan 
rnelakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi 
hak tersebut; 

3). rnematuhi hukurn yang sudah dibuat oleh negara itu 
sendiri (dalarn hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi 
peraturan perundang-undan.gan yeng berlaku; 

4). memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat 
diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan 
kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan 
bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak 
proseduralnya dan rnendapat kornpensasi apabila haknya 
dilanggar. 

5). rnernastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup 
dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga 
negara dapat berpartisipasi dalarn setiap pengarnbilan 
keputusan yang rnernpengaruhi hajat hidupnya 

b. Kajian Sosiologis 

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan 
kesatuan yang bulat dan utuh yang rnernberikan keyakinan 
kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan 
hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, 
keserasian, dan keseirnbangan, baik dalarn hubungan 
rnanusia dengan Tuhan Yang Maha Esa rnaupun rnanusia, 
dengan rnanusia, rnanusia dengan alam, dan rnanusia 
sebagai pribadi, dalarn rangka rnencapi kemajuan lahir dan 
kebahagiaan batin. Antara rnanusia, masyarakat, dan 
lingkungan hidup terdapat hubungan tirnbal balik, :vang 
selalu harus dibina dan dikernbangkan agar dapat tetap 
dalarn keselarasan, keserasian, dan. keseirnbangan yang 
dinarnis. Oleh karenanya, pernbangunan sebagai upa:ya 
sa dar dalarn rnengolah dan rnemanfaatkan sum ber daya 
alarn untuk rneningkatkan kernakrnuran rakyat, baik untuk 
rnencapai kernakmuran lahir maupun untuk mencapai 
kepuasan batin, harus dilakukan secara selaras, serasi, dan 
seimbang dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan 
lingkungan sosial. 

:n ;\<l!l Wil!cm Ilcrinf!a. llilm:m Right!' and (icm:ra! Principles and Their lmportnnct• ns A l.t•gi;c;!ntiVI.' Tt.•chniqut•s. !"l11 The~·I\1:Jt!ct in l.cgi.-::l:!ti,,n·.1 .'\n 

i\na\y~i!'. with Specific Rcf()rcncc \('Environment<~! Prt1!Ccti1'1l. in Enviwnmcnt:ll Law in l)c\'<:lopmcnt. F:wn.· nt.nl, {cd.). Edw<trd Elp.~1r Puhli~hin~ 1 .imi1cd. 

Chcltcnhnm. UK :-tnd Northnmptnn. US/\: 2006 

23 



, 

• 

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri 
atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, 
budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang 
berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup yang berlainan. Hal 1111 

membawa konsekuensi bahwa pengaturan kebijakan 
pengelolaan lingkungan hidup harus mengintegrasikan 
kebijakan tentang pertumbuhan dan dinamika 
kependudukan serta penataan ruang. 

Keadaan tersebut memerlukan pembinaan dan 
pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 
meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan 
subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan 
subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan 
subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang 
lain dan pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan 
ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan 
lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem 
dengan keterpaduan sebagai ciri utamruwa. Untuk itu, 
diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan 
lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas 
dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 

c. Kajian Yuridis 

Berdasarkan hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi 
ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan 
kedaulatan dan hak berdaulatnya. Dalam hal ini lingkungan 
hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati 
posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan 
iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan 
kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang 
tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia 
menyelenggarakan kehidu pan bermasyaraka t, ber b angsa, 
dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, 
wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan 
hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara. 

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal 
batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah 
administrasi. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah \:I.Tewenang 
pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah 
lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan 
hukum atas pengelolaan lingkungan hidup disamping 
mendasarkan pada hukum nasional juga harus 
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memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan hukum yang 
berlaku secara internasional 

Sesuai dengan tujuan penyusunan naskah akademis ini 
yakni sebagai bahan dasar dan landasan fikir untuk 
memberikan solusi atas permasalahan yang timbul 
sebagaimana telah disampaikan dalam sub kajian fakta 
empiris dan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka 
dalam penyusunan naskah akademis ini dipergunakan 
beberapa pendekatan yang pada umumnya dipergunakan 
dalam melakukan proses kajian kebijakan dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan, yakni: 
1). Pendekatan ROCCIPI (Rule, Opp011unity, Capacity, 

Communication, Interest, Process, dan Ideology) 
2). Pendekatan NCSA (National Capacity Self Assessment) 
3). Pendekatan RIA (Regulatory Impact Assessment) 

Ketiga pendekatan tersebut dipergunakan secara ca1r, 
disesuaikan dengan obyek yang akan dianalisa. Metode 
ROCCIPI dipergunakan untuk mengidentifikasi perilaku 
bermasalah para pihak yang terkait dengan pembentukan 
dan pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan merumuskan solusi untuk mengatasi perilaku 
bermasalah tersebut. Metode NCSA dipergunakan untuk 
menilai kesiapan dan kemampuan para aktor baik di tingkat 
negara maupun individu untuk mengiplementasikan norma
norma dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup 
yang berlaku di tingkat internasional. Adapun metode RIA 
digunakan untuk menilai dampak dari Undang-undang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (UU 
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). 
Sebagai konsekuensi, tidak semua aspek dari ketiga 
pendekatan tersebut dipergunakan dalam pen:y'Usunan 
naskah akademik ini namun demikian diusahakan untuk 
mencakup seluruh obyek revisi sekomprehensif mungkin . 
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BAB II 
ASAS-ASAS 

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. tanggung jawab Negara yaitu negara di satu sisi menjamin bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik 
generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, 
negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan 
kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi 
negara terhadap dampak kegiatan di luar v.ri.layah negara. 

b. kelestarian dan keberkelanjutan yaitu bahwa setiap orang 
memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi 
mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk 
terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka 
kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. 
Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan 
terlanjutkannya pembangunan. 

c. manfaat yaitu segala usaha dan/ a tau kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 

d. keadilan yaitu setiap pengelolaan lingkungan hidup, harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap \Varga 
negara tanpa kecuali 

e. partisipatif yaitu mendorong setiap anggota masyarakat agar 
berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses 
pengambi.lan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
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BABIII 
MATER! MUATAN DAN KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF 

A. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. Kerangka Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang
undangan. 
Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan 
undang-undang yang menjadi rujukan bagi setiap kegiatan 
yang akan memberikan dampak dengan lingkungan. Dengan 
demikian, sudah selayaknya apabila undang-undang lain yang 
mengatur tentang kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya 
pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri 
manufaktur, transportasi dan yang lainnya, dirumuskan dan 
diterapkan secara harmonis dengan Undang-undang 
Pengelolaan Lingkungan. Demikian pula sebaliknya, 
perumusan dan penerapan Undang-undang Pengelolaan 
Lingkungan harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam 
pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang 
mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial 
(pembangunan berkelanjutan,). 

2. Batu Uji (Benchmarks) 
Sesuai dengan arah dan tujuan perubahan Undang-undang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, perancang melakukan 
proses harmonisasi berdasarkan indikator-indikator 
perwujudan pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good Sustainable Development 
Governance) sebagai berikut:2s 

Kategori GSDG Parameter 
SO SIAL Pemberantasan Kemiskinan 

Kesetaraan Gender 
Kesehatan 
Pendidikan 
Perumahan 
Keamanan 
Kependudukan 
Penataan ruang 

LINGKUNGAN Atmosfir -
Tanah 
Laut dan pesisir 
Air bersih 
Keanekaragaman hayati 
Sumber daya alam 
AMDAL 

EKONOMI Kondisi perekonomian 

1~ lmlibtnr !'('!cngbpnya lih:lt guideline~ pcmhentubn Pcrdn terhitnn UNI)P 
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Kategori GSDG Parameter --
Pola konsumsi dan produksi 

PENGEMBANGAN Pengembangan kerangka 
INSTITUSI institusi/ kelembagaan 

Proses 
---

Institusi 

Proses harmonisasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 
1. Menyusun dan menentuka11 kriteria acuan ideal (bench.rnm-1-c) 

untuk memverifikasi, menilai memeriksa dan menyesuaikan 
antara benchmark dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

2. Mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan 
(baik undang-undang maupun peraturan perundangan 
lainnya) yang telah berlaku, terutama dari segi materi
muatan. Secara lebih spesifik dalam tahap ini dilakukan 
identifikasi masalah, diagnosa bagian yang berbenturan atau 
berhimpitan yang memerlukan harmonisasi, sebab dan 
akibat benturan tersebut, siapa atau instansi mana yang 
terlibat serta apa maksud dan tujuan, demikian pula 
pangkal tolak serta dasar hukum masing-masing instansi. 

3. MenginventaJ-isasi permasalahan-permasalahan pokok yang 
tertuang dalam peratura11 perundang-unda11gan yang 
bersangkutan. Pembahasan terhadap materi-materi tidak 
semata-mata dilandasi oleh analisis hukum, tetapi harus 
dilakukan analisis interdisipliner termasuk a11alisis ekonomi 
dan sosial. 

4. Menginventarisasi keterkaitan materi-muatan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang dikaji dengan 
peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan 
atau konvensi-konvensijperijanjian internasional yang telah 
diratifikasi Indonesia dan yang telah berlaku efektif atau 
telah diimplementasikan dalam perundang-undangan 
nasional. 

5. Memberikan pandangan-pandangan umum menyangkut 
materi-muatan yang tertuang dalam suatu peraturan 
perundang-undangan yang dikaji. 

6. Mengambil kesimpulan danjatau rekomendasi guna 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang 
diharmonisasi. 

Dalam rangka melakukan kegiatan harmonisasi tersebut, yang 
sangat diperhatikan adalah agar Perubahan UUPLH ini tetap 
berorientasi pada asas-asas hukum yang adil, nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat, kesatuan hukum dan konsisten, 
tanpa pertentangan, disamping orientasi pada kepastian 
hukum dan persamaan dalam hukum. 
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3. Keterkaitan RUU ten tang Pengelolaan Lingkungan Hid up 
dengan PUU lainnya yang perlu disonkronkan,antara lain: 

a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki 
keterkaitan yang erat dengan penataan ruang. Namun dalam 
perspektif lingkungan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang masih memiliki kelemahan yang harus diisi 
oleh RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: 
1) UU Penataan Ruang membagi daerah berdasarkan 

wilayah administrasi pemerintahan bukan berdasarkan 
\vilayah ekosistem. 

2) Kewenangan institusi pengelolaan lingkungan hidup yang 
belum menjangkau kepada proses penetapan kebijakan 
penataan ruang dan pelaksanaanya mengakibatkan 
lemahnya pula pengawasan penaatan lingkungan dalam 
konteks penataan ruang. 

3) Perlu diatur mekanisme koordinasi antara kewenangan 
PPNS KLH dan PPNS berdasarkan UU Tata Ruang. 

b. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Penataan hubungan antara pusat-daerah (vertikal) dan 
antardaerah (horisontal) dalam urusan pengelolaan 
lingkungan hidup perlu disinkronkan dengan UU 32 Tahun 
2004. 

B. MATERI MUATAN RUU 

1. Judul 
Undang-Undang No_ Tahun _ tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hid up 

2. Konsideran 
a. Lingkungan hidup merupakan rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara 
dikelola secara berkelanjutan dan berwa\;vasan 
lingkungan serta dimanfaatkan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat dengan memperhitungkan kebutuhan 
generasi masa kini dan generasi masa depan sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

b. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk 
melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan 
hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang 
terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup; 

c. Penurunan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat 
dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia 
dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan 
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upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh
sungguh dan konsisten oleh semua pemangku 
kepentingan; 

d. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup didasarkan pada norma hukum dengan 
memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan 
perkembangan lingkungan global serta peran.gkat hukum 
internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

e. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 ten tang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) tidak 
sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan 
pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu diganti; 

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

3. Ketentuan Umum 
a. Pengertian 

1). Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manus1a dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

2). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu 
dan sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, perneliharaan, pengmvasan, dan 
penegakan hukum. 

3). Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 
manusia dan makhluk hidup lain. 

4). Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, 
danjatau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 
ke dalamnya. 

5). Sumber daya alam adalah unsur-unsur di alam yang 
terdiri dari hayati dan non hayati yang secara 
keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 

6). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 
dampak penting suatu usaha dan/ a tau kegiatan yang 
direncanakan terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 
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7). Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya 
disebut UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan 
dalam pengelolaan dan pemantuan lingkungan. hidup 
oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang 
tidak wajib melakukan Amdal. 

8). Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang 
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan 
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup 
yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ a tau 
kegiatan. 

9). Rencana pemantauan lingkungan hid up yang 
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan 
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak 
besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau 
kegiatan. 

10). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau 
kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang 
ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 

11). Pencemaran lingkungan hid up adalah masuknya a tau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ a tau 
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 
lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

12). Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah 
ukuran batas perubahan sifat fisik dan/ a tau hayati 
lingkungan hidup yang dapat ditenggimg. 

13). Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang 
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 
terhadap sifat fisik dan/ a tau hayati lingkungan hid up 
sehingga melampaui kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. 

14). Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan 
sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya 
alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan 
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 

15). Lim bah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. 
16). Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang 

karena sifat, konsentrasi, dan/ a tau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hid up, 
dan/ atau membahayakan lingkungan hid up, 
kesehatan, kelangsungan hidup manusia. 
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1 7). Lim bah bahan berbahaya dan beracun adalah sis a 
suatu usaha dan/ a tau kegiatan yang mengandung 
bahan berbahaya dan/ a tau beracun yang karena sifat, 
konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ a tau 
merusak lingkungan hid up, dan/ a tau dapat 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

18). Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara 
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya 
a tau diduga adanya pencemaran dan/ a tau perusakan 
lingkungan hidup. 

19). Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan 
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu 
usal1.a dan/ atau kegiatan. 

20). Organisasi lingkungan hid up adalah kelompok orang 
yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di 
tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di 
bidang lingkungan hidup. 

21). Audit lingkungan hid up adalah suatu proses evaluasi 
yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau 
kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap 
persyaratan hukum yang berlaku dan/ a tau kebijakan 
dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab 
usaha dan/ a tau kegiatan yang bersangkutan. 

22). Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
23). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

b. Asas 
Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 
as as: 
1). tanggung jawab Negara yaitu negara di satu s1s1 

menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi 
masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, 
negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan 
sumber daya alam dalam \:<:.rilayah yurisdiksinya yang 
menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi 
negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak 
kegiatan di luar vvilayah negara. 

2). kelestarian dan keberkelanjutan yaitu bahwa setiap orang 
. memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap 

generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam 
satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan 
hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan 
lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya 
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pembangunan. 
3). manfaat yaitu segala usaha danjatau kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan 
potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat 
manusia selaras dengan lingkungannya. 

4). keadilan yaitu setiap pengelolaan lingkungan hidup 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara tanpa kecuali 

5). partisipatif yaitu mendorong setiap anggota masyarakat 
agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam 
proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan 
hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Tujuan 
Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 
1). mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

antara manusia dan lingkungan hidup; 
2). menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi 

masa depan; 
3). mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara 

bijaksana; 
4). melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dari pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hid up; 
5). menjaga kelestarian fungsi lingkungan hid up; dan 
6). mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup. 

d. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 
1). perencanaan; 
2). pemanfaatan; 
3). pengendalian; 
4). pemeliharaan; 
5). pengawasan; dan 
6). penegakan hukum. 

4. Perencanaan 
Rencana pengelolaan lingkungan hidup disusun secara terpadu 
dan sistema tis dengan penataan ruang, konservasi sum ber 
daya alam hayati dan non hayati beserta ekosistemnya, 
konservasi sumber daya buatan, eagar buda:va, 
keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. 

Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dan 
dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 
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Dalarn penyusunan rencana harus memperhatikan 
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran 
potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal. 

5. Pemanfaatan 
Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan 
memperhatikan keberlanjutan produktivitas lingkungan 
hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidu.p, dan 
kesejahteraan masyarakat disekitar usaha dan/ atau kegiatan 
pemanfaatan sumber daya alam. 

6. Pengendalian 
Pengendalian pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan 
hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 

Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan 
hidup dilaksanakan antara lain melalui instrumentata 
ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan, Amdal, 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL), perizinan, dan j a tau in strum en ekonomi. 

a. Pencegahan 
1). Baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan 

Untuk menentukan terjadinya pencemaran atau 
kerusakan lingkungan hidup ditetapkan Baku mutu 
lingkungan dan kriteria baku kerusakan. 

Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu 
ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas 
buang, baku tingkat gangguan; dan baku mutu efluen. 

Kriteria baku kerusakan antara lain meliputi kerusakan 
tanah akibat kegiatan biomassa, kerusakan terumbu 
karang, kerusakan tanah akibat kebakaran hutan 
danjatau lahan, danjatau kerusakan mangrove. 

2). Amdal dan UKL/UPL 
Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting 
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen 
Amdal untuk memperoleh 12111 melakukan usaha 
dan/ a tau kegiatan. 

Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan 
tidak menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL dan 
UPL untuk memperoleh izin melakukan usaha 
dan/ a tau kegiatan. 
Menteri berwenang membatalkan keputusan kelayakan 
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lingkungan yang ditetapkan oleh gubernur dan/ a tau 
bupatijwalikota apabila mutu dokumen Amdal tidak 
memadai dan/ a tau proses penyusunan dan penilaian 
dokumen Amdal tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Amdal. 

3). Peri2inan 
Pejabat yang berwenang menerbitkan i2in melakukan 
usaha dan/ a tau kegiatan wajib memperhatikan rencana 
tata ruang, pendapat masyarakat, dan pertimbangan dan 
rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan 
dengan usaha dan/ atau kegiatan terse but. Pejabat :srang 
berwenang menerbitkan i2in wajib mengumumkan setiap 
permohonan dan keputusan i2in melakukan usaha 
dan/ atau kegiatan yang diduga berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup. 

Pejabat yang berwenang menerbitkan 12111 melakukan 
usaha danjatau kegiatan wajib menolak permohonan i2in 
apabila permohonan 12111 tidak dilengkapi dengan 
dokumen AMDAL atau UKL dan UPL. 

I2in melakukan usaha dan/ a tau kegiatan wajib 
mencantumkan persyaratan dalam RKL dan RPL atau 
UKL dan UPL. 

Usaha danjatau kegiatan dapat dibatalkan izinnya 
apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan 
i2in terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, 
penyalahgunaan, ketidakbenaran, atau pemalsuan 
data, dokumen, dan/ a tau informasi. 

Dalam hal i2in diterbitkan oleh menteri terkait atau 
Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, 
Menteri dapat mengajukan pembatalan i2in 
melakukan usaha dan/ a tau kegiatan kepada pejabat 
yang berwenang menerbitkan i2in apabila i2in yang 
diterbitkan tidak mencantumkan syarat dan 
kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL 
dan UPL 

Dalam hal i2in diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang di daerah, pembatalan 12111 dapat 
dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan 
i2in, atasan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan 
izin, atau Menteri. 
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4). Instrumen Ekonomi 

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pelaku 
usaha agar melestarikan lingkungan dengan instrumen 
ekonomi. 

Instrumen ekonomi meliputi insentif ekonomi, ekolabel, 
produksi bersih, izin yang dapat diperjualbelikan, sistem 
jaminan dan pengembalian, perbankan hijau, pasar 
modal hijau, sistem manajemen lingkungan, dan/ atau 
syarat keberhasilan. 

b. Penanggulangan 
Penanggulangan pencemaran dan/ a tau kerusakan 
lingkungan hidup dilakukan antara lain melalui pemberian 
informasi dan peringatan pencemaran dan/ a tau kerusakan, 
pelokalisiran pencemaran atau kerusakan, dan/ a tau 
penghentian sumber pencemaran atau kerusakan. 

Dalam hal terjadi pencemaran dan./ a tau kerusakan 
lingkungan penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan, 
Pemerintah, dan/ a tau pemerintah daerah sesuai dengan 
peran dan tanggungjawabnya masing-masing sesegera 
mungkin melakukan penanggulangan; 

c. Pemulihan 
Tindakan pemulihan dilakukan apabila terjadi 
pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. 
Tindakan pemulihan meliputi pembersihan lingkungan 
(clean up), remediasi, dan/ a tau rehabilitasi. 

Apabila terjadi pemindahtanganan dan/ a tau 
pengubahan sifat dan bentuk usaha dan/ a tau kegiatan, 
tidak melepaskan tanggung jawab hukum danjatau 
kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup. 

Untuk menjamin pemenuhan tanggungjawab hukum dan 
kewajiban, Pemerintah dapat menetapkan bentuk dan 
tata cara penjaminan guna dipenuhinya kewajiban 
terse but. 

7. Pemeliharaan 
Dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan 
upaya konservasi sumber daya alam, reservasi sumber daya 
alam, dan/ a tau preservasi sumber daya alam. 

Konservasi, reservasi, dan preservasi sumber daya alam 
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 
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8. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Lim bah 
Bahan Berbahaya dan Beracun. 
a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Setiap penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan yang 
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, 
menggunakan, membuang, mengolah, memasukkan ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan/ atau menimbun bahan berbahaya dan beracun wajib 
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 

Dalam hal bahan berbahaya dan beracun telah daluarsa, 
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun. 

b. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
Setiap penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan :rang 
menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib 
melakukan • pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun yang dihasilkannya. 

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan 
tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun, penanggung jawab usaha dan/ a tau 
kegiatan yang bersangkutan wajib menyerahkan 
pengelolaannya kepada pihak lain. 

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun \vajib 
mendapatkan izin dari Menteri serta mencantumkan 
persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi dan 
kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah bahan 
berbahaya dan beracun dalam izin. Keputusan izin wajib 
diumumkan. 

c. Dumping Bahan Berbahaya dan Beracun dan/ a tau 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Setiap orang dilarang melakukan dumping bahan 
berbahaya dan beracun dan/ a tau lim bah bahan 
berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup 
tanpa izin Menteri. 

Dumping lim bah dan/ a tau bahan dilakukan dengan 
persyaratan tertentu di lokasi yang ditetapkan. 

9. Pengawasan 
Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan 
penanggung jawab usaha danjatau kegiatan atas ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di 
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bidang lingkungan hidup. 
Dalam melaksanakan pengawasan Menteri menetapkan pejabat 
pengawas lingkungan hidup. 

Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan 
pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari 
dokumen dan/ a tau membuat catatan yang diperlukan, 
memasuki tempat tertentu .. memotret, membuat rekaman audio 
visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa 
instalasi dan/ atau alat transportasi, dan/ atau menghentikan 
pelanggaran dalam kondisi tertentu. 

Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan dilarang 
menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan 
hid up. 

10. Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berwenang: 
a. menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan 

hidup dengan mempertimbangkan kajian lingkungan 
hidup strategis; 

b. menetapkan rencana, program, dan kegiatan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup; 

d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan 
pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan 
hid up; 

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up; 

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan 
hidup, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah 
di bidang lingkungan hidup; 

g. mengembangkan instrumen kajian risiko lingkungan; 
h. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan 

lingkungan hidup; 
i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup; 
J. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang 

pengelolaan lingklingan hidup; 
k. memfasilitasi kerjasama antar daerah di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup; 
1. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengaYvasan 

kepada daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup; 
m. menetapkan standar pelayanan minimal di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup; 
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n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 
dan/ a tau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan 
hid up; 

o. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

p. menyediakan informasi lingkungan hidup dan 
menyebarluaskannya kepada masyarakat; 

q. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ramah 
lingkungan; 

r. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang 
berjasa di bidang lingkungan hidup; 

s. melakukan penegakan hukum lingkungan. 

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provms1 
berwenang: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 

provinsi berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan 
lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kajian 
lingkungan hidup strategis; 

b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan 
oleh Pemerintah; 

c. menetapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup 
prOVlnSl; 

d. mengembangkan dan/ atau melaksanakan kerjasama 
antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam 
pengelolaan lingkungan hidup; 

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hid up 
provinsi; 

g. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan 
lingkungan hidup di tingkat provinsi; 

h. memfasilitasi penyelesaian perselisihan an tar 
kabupatenjkota di bidang pengelolaan lingkungan 
hid up; 

1. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup; 

J. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam 
pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah 
kabupatenjkota; 

k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup; 

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 
danjatau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan 
hid up; 

m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; dan 
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n. mengernbangkan dan menjaga budaya lokal yang dapat 
melestarikan fungsi lingkungan hidup. 

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah 
kabupatenjkota berwenang: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 

kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan 
hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan 
kajian lingkungan hidup strategis; 

b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh 
Pemerintah; 

c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah 
kabupatenjkota; 

d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan 
usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

e. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup; 

f. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan 
lingkungan hidup di kabupatenjkota; 

g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan 
usaha yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan 
hid up; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha 
dan/ atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hid up; 

1. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah; 
dan 

J. melaksanakan kerjasama antar daerah di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup. 

11. Kelembagaan 
Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional 
dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagan yang 
dikoordinasikan oleh Menteri. 

Pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan oleh suatu 
lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah. 

Dalam rangka mendorong pengelolaan lingkungan hidup 
berbasis bioregion, Pemerintah membentuk unit pelaksana 
teknis pengelolaan lingkungan hidup regional sesuai dengan 
kebutuhan. 

Dalam rangka melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian 
dampak perubahan iklim, pemerintah membentuk Dewan 
N asional Peru bah an Iklim. 
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Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah 
dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah. 

12. Pengem bang an dan Sistem Informasi 
Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem 
informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan 
dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 
dengan memperhatikan keragaman karakter ekologis, 
sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan 
kearifan lokal. 

Pemerintah, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem 
informasi lingkungan hidup secru-a terpadu dan terkoordinasi 
yang dapat diakses oleh masyarakat. 

13. Hak, Kewajibru1, dan Larangan 
a. Hak 

Setiap orang berhak atas: 
1). lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 

dari hak asasi manusia; 
2). mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan 

akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat; dan 

3). berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hid up 
sesuai dengan peraturan perundang-undangru1 yang 
berlaku. 

b. Kewajiban 
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 
lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi 
pencemaran dan perusakan lingkungan hid up. 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan 
wajib: 
1). melakukan pengendalian pencemaran danjatau 

kerusakan lingkungan hidup; 
2). memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat dan tepat waktu; 
3). menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; 
4). menaati daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hid up. 
c. Larangan 

Setiap orang dilarang: 
1). memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun ke 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2). melakukan dumping limbah danjatau bahan berbahaya 

dan beracun yang berasal dari luar \vilayah Indonesia; 
3). memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
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4). melakukan impor, memperdagangkan, mengangkut, 
menyimpan, menggunakan, melepaskan, membuang, 
mengedarkan zat, energi, dan/ atau komponen lain 
yang berbahaya atau beracun, menjalankan instalasi 
yang berbahaya, padahal mengetahui atau patut 
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat 
menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan 
lingkungan hidup atau membahayakan nyawa orang 
lain; 

5). melakukan perbuatan memasukkan limbah ke dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia; 

6). memberikan informasi palsu, mengenai pengelolaan 
lingkungan; 

7). menghilangkan, menyembunyikan, a tau merusak 
informasi mengenai pengelolaan lingkungan; 

8). menerbitkan izin usaha danjatau kegiatan tanpa 
dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak 
lingkungan; 

9). membuang lim bah bahan berbahaya dan beracun di 
tempat penampungan sementara, tempat pengolahan 
sampah terpadu dan/ atau tempat pemrosesan akhir 
sampah; 

1 0). memasukkan lim bah bah an berbahaya dan beracun 
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

11). melakukan dumping limbah dan/ atau bahan yang 
berasal dari luar wilayah Indonesia ke media 
lingkungan hidup Indonesia; 

12). memproduksi, memiliki, menyimpan, men transfer, a tau 
menggunakan Bahan Kimia yang melanggar ketentuan 
perundang-undangan yang ada; 

13) . melakukan kegiatan pengelolaan sam pah yang tidak 
sesuai dengan norma, standar, prosedur, atau kriteria; 

Untuk mencegah pencemaran dan/ atau perusakan 
lingkungan terkait dengan pengelolaan laut, atau pesisir dan 
pulau-pulau kecil, setiap orang dilarang: 
1). mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; 
2). menggunakan bahan peledak, bahan beracun, 

dan/ a tau bahan lain yang dapat merusak ekosistem 
terum bu karang; 

3). menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang 
dapat merusak ekosistem terumbu karang; 

4). menggunakan cara dan metode yang dapat merusak 
ekosistem mangrove; 

5). melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan 
atau zona budidaya tanpa memperhitungkan 
keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau 
kecil; 
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6). menebang mangrove di kawasan konservasi untuk 
kegiatan industri, pemukiman, dan/ atau kegiatan lain; 

7). menggunakan cara dan metode yang merusak padang 
lamun; 

8). melakukan penambangan pasir, minyak, atau gas di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat 
menimbulkan perusakan dan/ a tau pencemaran 
lingkungan; 

9). melakukan penambangan mineral pada wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan 
perusakan dan/ a tau pencemaran lingkungan; 

1 0). melakukan pembangunan fisik di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang menimbulkan perusakan 
dan/ a tau pencemaran lingkungan; 

11). membuang tailing ke laut. 

Untuk mencegah pencemaran dan/ atau perusakan 
lingkungan terkait dengan pengelolaan lahan, tata ruang, 
perkebunan, hutan, sumber daya air, atau perikanan setiap 
orang dilarang: 
1). melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
2). membuka danjatau mengolah lahan untuk usaha 

perkebunanan dengan cara penibakaran; 
3). merambah dan rnembakar hutan; 
4). melakukan penebangan pohon dalam km:vasan hutan 

dengan radius atau jarak sampai dengan: 
a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan 

sungai di daerah rawa; 
c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak 

sunga1; 
e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
f) 130 ( seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi 

dan pasang terendah dari tepi pantai. 
5). menerima, membeli a tau menjual, menerima tukar, 

menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau patut diduga berasal dari km:vasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 

6). mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hu tan; 

7). mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh
tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang
undang dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang; 

8). menambang dikawasan hutan lindung dengan pola 
pertambangan terbuka; 
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9). melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana 
sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, 
standar, pedoman, dan manual yang diatur / ditetapkan; 

10). menangkap ikan danjatau membudidayakan ikan 
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat dan/ a tau cara, dan/ a tau bangunan 
yang dapat merugikan danjatau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya 

14. Peran Serta Masyarakat 
Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas
luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 
dilakukan dengan cara: 
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan 

kemitraan dalam pengelolaan lingkungan; 
b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 
c. melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan 

lingkungan; 
d. menyampaikan pengaduan tentang dugaan terjadinya 

pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan; 
e. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; 
f. memberikan saran pendapat; dan 
g. menyampaikan informasi pelanggaran Undang-Undang ini. 

untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat, 
Pemerintah dan/ atau pemerintah 
penghargaan kepada masyarakat 
pengelolaan lingkungan hidup. 

daerah memberikan 
yang berjasa dalam 

Setiap orang yang melaporkan te1jadinya tindak pidana 
lingkungan hidup wajib diberikan perlindungan khusus oleh 
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur perlindungan saksi. 

16. Penyidikan 
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi 
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang sebagai 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan. 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil benvenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup; 
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b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum 
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan 
hid up; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di 
bidang lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen 
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang 
basil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara 
tindak pidana di bidang lingkungan hidup; · 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. 

g. memasuki tempat tertentu, memotret, membuat 
rekaman audio visual; dan/ atau 

J. menangkap dan menahan pelaku tindak pi dana lingkungan 
hidup. 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Dalam melakukan penangkapan dan/ atau penahanan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

C. KETENTUAN SANKSI 

1. Administrasi 
Berdasarkan hasil pengawasan Menteri berwenang 
mengenakan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab 
usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup. 

Sanksi administrasi dapat berupa paksaan pemerintahan atau 
pencabutan izin. 

Sanksi paksaan pemerintahan terdiri atas penghentian 
kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, 
penutupan saluran pembuangan limbah, melakukan 
pembongkaran, melakukan penyitaan terhadap barang atau 
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alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, 
penghentian semen tara kegiatan, dan/ a tau tindakan lain 
yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta 
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 

Menteri dapat menyerahkan kewenangan pemberian sru1ksi 
paksaan pemerintahan kepada gubernur dan/ a tau 
bupatijwalikota. 

Pihak ketiga yang 
permohonru1 kepada 
pemerin tahan. 

berkepen tingan 
Menteri untuk 

berhak mengajukan 
melakukan paksaan 

Menteri dapat melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga 
untuk melaksanakan paksaan pemerintahan atas beban 
biaya penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan apabila 
penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak dapat 
melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan. 

2. Perdata (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup) 
a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar 

Pengadilan dan Melalui Pengadilan. 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh 
melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan dilakukan 
secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat 
pencemaran atau kerusakan, serta tindakan tertentu untuk 
menJamm tidak akan terulangnya pencemaran atau 
kerusakan. 

Pemerintah dan/ atau masyarakat dapat membentuk 
lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan 
diselenggarakan untuk menyelesaikan dan memutus 
perkara perdata. 

b. Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan 
Setiap orang yang karena kesalahannya melakukan 
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/ a tau perusakan lingkungan hid up yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan 
hid up, membayar ganti rugi dan/ atau melakukan 
tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan 
tindakan tertentu, putusan pengadilan dapat 
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menetapkan pem bayaran uang paksa atas setiap hari 
keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan 

Hakim dapat mengesampingkan gugatan rekonpensi oleh 
tergugat atas dasar pencemaran nama baik terhadap 
penggugat yang mengajukan gugatan ganti rugi dan/ a tau 
pemulihan atas pencemaran dan/ a tau perusakan 
lingkungan hidup. 

Pengadilan selain menghukum berupa pembayaran ganti 
rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau 
kerusakan, dan tindakan tertentu untuk menjamin tidak 
akan terulangnya pencemaran atau kerusakan, hakim dapat 
menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari 
keterlarnbatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. 

c. Tanggung Jawab Mutlak 
Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang usaha 
dan/ atau kegiatannya menimbulkan dampak penting 
terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan 
berbahaya dan beracun dan/ atau menghasilkan lim bah 
bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara 
mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban 
membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada 
saat terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan 
hid up. 

Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan dapat 
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang 
bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran 
dan/ atau perusakan lingkungan hid up disebabkan salah 
satu alasan adanya bencana alam atau peperangan, adanya 
keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau adanya 
tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya 
pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan hid up. 

d. Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan 
Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukru1. gugatan ke 
pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur 
dalarn ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan 
dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran 
dan/ atau perusakan lingkungan hidup. 

Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tidak berlaku 
terhadap pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan 
hid up yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang 
menggunakan dan/ atau mengelola bahan berbahaya dan 
beracun dan/ atau menghasilkan lim bah bahan berbahaya 
dan beracun. 
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e. Hak Gugat Pemerintah 
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti 
kerugian dan tindakan tertentu terhadap usaha 
dan/ a tau kegiatan yang menyebabkan pencemaran 
dan/ a tau perusakan lingkungan hid up yang 
mengakibatkan kerugian negara. 

f. Hak Masyarakat Untuk Mengajukan Gugatan 
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan 
kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/ a tau 
untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian 
akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hid up. 

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat 
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hid up 
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan 
pokok masyanikat, instansi pemerintah yang 
bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dapat 
bertindak untuk kepentingan masyarakat. 

Gugatan masyarakat dapat diajukan apabila: 
l).jumlah anggota kelompok sedemikian banyak 

sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan 
dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama
sama dalam satu gugatan; dan 

2). terdapat kesarnaan fakta a tau peristiwa dan 
kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat 
substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan 
di antara wakil kelompok dengan anggota 
kelompoknya. 

g. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 
Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
Gugatan organisasi lingkungan hidup hanya terbatas pada 
tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa 
adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran 
riil. 

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan 
apabila memenuhi persyaratan: 
1). berbentuk badan hukum atau yayasan; 
2). dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup :yang 

bersangkutan menyebutkan dengan tegas bah1.:va tujuan 
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk 
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 
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3). telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran 
dasarnya. 

h. Gugatan Administrasi 
Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap 
Keputusan Tata Usaha Negara apabila: 
1). badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan 

izin usaha dan/ atau kegiatan yang wajib analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup tetapi tidak 
dilengkapi dengan analisis mengenm dampak 
lingkungan hidup; 

2). badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan 
izin usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup tetapi analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup yang dibuat 
tidak mernadai; 

3). badan a tau pejabat Tata U saha 
sungguh-sungguh rnempertimbangkan 
dan; atau daya tarnpung lingkungan 
mernbuat keputusan; dan/ a tau 

N egara tidak 
daya dukung 
hidup dalam 

4). Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tidak 
rnernenuhi persyaratan keabsahan ke\1\renangan, 
prosedur, dan substansi. 

3. Pidana 
Pelanggaran dalarn pengelolaan lingkungan hidup yang dapat 
dikenakan pidana penjara dan pidana denda meliputi: 
a. mernbuang limbah yang berbahaya dan beracun yang 

berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan 
hidup Indonesia; 

b. perbuatan yang rnengakibatkan pencemaran dan/ a tau 
kerusakan lingkungan hidup; 

c. rnernasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 
melakukan irnpor, rnemperdagangkan, mengangkut, 
menyirnpan, mengedarkan suatu zat, energi, dan/ a tau 
kornponen lain yang berbahaya atau. beracu.n.: 

d. menggunakan untuk menjalankan instalasi yang 
berbahaya suatu zat, energi, dan/ a tau komponen lain :,rang 
berbahaya atau. beracu.n; 

e. memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia; 

f rnernberikan inforrnasi palsu, · mengenm pengelolaan 
lingkungan; 

g. menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak informasi 
mengenai pengelolaan lingkungan; 

h. Pejabat pemberi izin yang menerbitkan izin usaha dan/ a tau 
kegiatan tanpa dilengkapi dengan dokumen analisis 
mengenai dampak lingkungan. 
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Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama 
korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi, pengurus 
korporasi, atau korporasi dan pengurus korporasi. 

Selain pidana penjara dan pidana denda, korporasi dapat 
dikenakan pidana tambahan berupa: 
a. pengumuman putusan; 
b. penutupan seluruhnya atau sebagaian perusahaan; 
c. pembebanan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana; 
d. pelarangan penerbitan izin usaha bagi pengurusn:ya dalam 

bidang usaha yang sama; 
e. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
f pencabutan izin usaha; dan/ a tau 
g. pembubaran sebagai badan hukum. 

D. Keten tuan Peralihan 
Setiap usaha dan/ a tau kegiatan yang telah memiliki izin usaha 
dan/ a tau kegiatan namun bel urn memiliki dokumen AMDAL a tau 
UKL dan UPL wajib melakukan audit lingkungan hidup dan 
memperbaharui izin. 

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. 

E. Ketentuan Penutup 
Dengan adanya undang-undang yang baru, maka Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Undang-undang yang baru berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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A. KESIMPULAN 

BABIV 
PENUTUP 

Dari apa yang disajikan dalam naskah akademik ini dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, yaitu: 
a. Fak:ta Empirik 

1). Tingginya laju degradasi fungsi lingkungan hidup 
2). Rentannya kondisi geografis Indonesia yang berpotensi 

menim bulkan bencana 
3). Tingginya angka kemiskinan dan ketidakadilan 
4). Tingginya konflik pengelolaan lingkungan hidup dan 

pemanfaatan sumber daya alam 
b. Fakta Yuridis 

1). Lemahnya Prinsip Desentralisasi dan Demokrasi dalam 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

2). Lemahnya Pengaturan Ten tang Kewenangan 
Kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup 

3). Lemahnya Perumusan Ten tang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) 

4). Lemahnya Perumusan Tentang Sanksi Administrasi 
5). Lemahnya Perumusan tentang Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan sehingga tidak 
implementatif 

6). Ketidakjelasan Perumusan Tentang Asas Subsidiaritas 
7). Lemahnya Kewenangan Pejabat Penyidik Pengawai Negeri 

Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup 
8). Lemahnya Perumusan Delik Pidana Lingkungan sehingga 

menyulitkan dalam pembuktian di pengadilan. Selain itu, 
tidak diaturnya pidana minimal sehingga banyak kasus 
pidana lingkungan yang diputus sangat nngan 
(percobaan) 

9). Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU 
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

10). Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU 
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

2. Berdasarkan fakta empiris dan fakta yuridis sebagaimana :~-rang 
telah disebutkan dalam point 1, RUU tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup mengatur lingkup materi muatan sebagai 
berikut: 
a. Pengelolaan lingkungan hid up yang melipu ti perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengm.:vasan 
dan penegakan hukum. 

b. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah 
bahan berbahaya dan beracun 
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c. Pengawasan 
d. Wewenang pemerintah dan pemerintah daerah 
e. Kelembagaan 
f. Pengem bangan dan sis tern informasi 
g. Hak, kewajiban, dan larangan 
h. Peran serta masyarakat 
1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
J. Penyidikan 
k. Ketentuan pidana 

3. Dalam RUU ten tang Pengeloaan Lingkungan Hid up perlu ada 
pendelegasian kewenangan pengaturan pada peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah. 

B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut pada huruf A, 
disarankan menyusun suatu undang-undang tentang pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaru1 Lingkungan Hidup, namun 
untuk pelaksanaan RUU tersebut masih diperlukan peraturan 
pelaksanaan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. 

Penyusunan peraturan pelaksanaannya perlu ditentukan batasan 
waktunya agar RUU setelah diundangkan dapat segera efektif 
dilaksanakan. 
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