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Tujuan Pembelajaran/ Course Objectives 

 Hukum Lingkungan merupakan mata kuliah dasar keilmuan wajib yang harus 

diikuti oleh semua mahasiswa. Pembelajaran mengenai korelasi antara hukum dan 

lingkungan merupakan langkah untuk mempersiapkan keilmuan (knowledge), 

kemampuan (skills) dan sikap kepekaan (values) mahasiswa dalam menganalisa 

konsep dan strategi perlindungan lingkungan di Indonesia secara obyektif-ilmiah, 

sekaligus menunjukkan keberpihakan terhadap rasa keadilan masyarakat. Mata kuliah 

ini membahas konsep pendekatan ilmu hukum terhadap permasalahan lingkungan 

beserta instrumen pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dengan menekankan 

pada telaah kasus lingkungan yang kontemporer. Dengan disajikannya mata kuliah ini 

diharapkan mampu untuk memberikan dasar pengetahuan hukum lingkungan yang 

cukup bagi mahasiswa untuk mampu menjadi lulusan yang mampu mengantisipasi 

perkembangan permasalahan hukum lingkungan, berpikir secara komprehensif dan 

responsif terhadap perubahan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Fakultas 

Hukum UGM. 

 

Deskripsi Singkat/ Overview 

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-

mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat 

terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim 

punghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau. Berbagai bencana alam 

terjadi di berbagai daerah. 

Demikian juga kerusakan terumbu karang, pencemaran air (sungai), tanah dan 

udara di berbagai daerah sudah mencapai pada tingkat yang amat mengkhawatirkan. 

Disusul sekarang musibah menyemburnya lumpur panas PT Lapindo Brantas, 



Porong, Sidoarjo yang sudah lebih dari 1 tahun belum dapat diatasi. Semuanya itu 

akibat dari perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam 

sebagai komoditas yang hanya diperlakukan sebagai objek eksploitasi, media 

pembuangan, dan kegiatan industri tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi 

yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan. 

Dari sekian banyak permasalahan lingkungan, perlu dipahami bagaimana 

konsep kerangka hukum yang ada di Indonesia mengatur dan mewadahi hal tersebut. 

Lingkungan harus dipahami sebagai bagian integral antara lingkungan biotik, 

lingkungan abiotik dan juga lingkungan sosial budaya. Konsep wholistic inilah yang 

menjadikan lingkungan sebagai satu permasalahan yang kompleks dan memiliki 

ketersinggungan yang erat dengan semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk 

juga hukum. Hukum ada dan diadakan untuk mengatur tatanan kehidupan 

masyarakat. Demikian juga dalam hukum lingkungan, aturan-aturan hukum disusun 

untuk menata keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan 

pelestarian lingkungan. 

 

Final Paper 

Pada akhir perkuliahan, selain ujian tertulis, mahasiswa diharapkan menyusun final 

paper sebagai salah satu unsur penilaian dalam mata kuliah ini. Tema penulisan 

maupun ketentuan khusus lainnya akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan di kelas.  

 

Sistem Penilaian 

Sistem penilaian akan didasarkan pada hasil ujian tertulis di akhir perkuliahan, final 

paper, serta tingkat keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelas maupun diskusi 

kelompok dengan presentasi penilaian sebagai berikut: 

Ujian Tertulis : 60 % 

Final Paper : 30 % 

Keaktifan : 10 % 
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Topik I. 

 

Minggu ke 1 

Konsep dan Strategi Perlindungan Lingkungan 

 

 

A.  Pengertian 

Dasar pemikiran pengelolaan lingkungan hidup bersumber pada kenyataan 

bahwa manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia pula pengelola ekosistem 

tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia 

untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan 

hidup. Pencemaran lingkungan juga merupakan produk sampingan dari berbagai 

tindakan manusia. Seiring perkembangan hidupnya, manusia telah memasukkan 

alam sebagai bagian dari budayanya, namun permasalahannya manusia kerap kali 

melupakan kodratnya sebagai bagian dari alam yang tidak hanya sebagai penguasa 

alam, tetapi juga sebagai unsur yang akan ikut terpengaruh juga dengan perubahan 

yang terjadi di alam. 

Pada dasarnya hukum lingkungan hidup tidak mempunyai batasan yang 

jelas sebagaimana hukum perbankan, hukum perjanjian atau hukum perkawinan. 

Terlebih lagi di kebanyakan negara, hukum lingkungan hidup berkembang dengan 

sangat pesat, seringkali di luar koordinasi. Isi hukum lingkungan hidup adalah hasil 

dari pencarian bentuk kepuasan administrasi dan kendali atas kegiatan dan 

keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.  

Segala peraturan hukum yang mengatur kegiatan yang nampaknya 

berpengaruh pada lingkungan hidup tercakup dalam definisi hukum lingkungan 

hidup. Mungkin peraturan hukum ini berkaitan dengan perbuatan perseorangan, 

perusahaan, atau pejabat pemerintah. Dalam hubungannya dengan pejabat 

pemerintah, hukum lingkungan hidup sesungguhnya merupakan bentuk istimewa 

dari hukum administratif. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bisa 

memaksa para pembuat keputusan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan 

hidup dari keputusan yang mereka buat dan melaksanakan keputusan secara 



seimbang dan bijak berdasar pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai sosial 

ekonomi serta berwawasan lingkungan hidup? 

Istilah “lingkungan hidup“ diambil dari istilah yang di dalam bahasa Inggris 

disebut environment, dalam bahasa Belanda disebut millieu, dan dalam bahasa 

Prancis disebut l’environment. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun oleh 

Michael Allaby, environment diartikan sebagai the physical, chemical, and biotic 

condition surrounding and organism. 

S.J. Mcnaughton dan Larry L. Wolf mengartikan istilah environment 

sebagai “semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung 

mempengaruhi kehidupan pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi 

organisme“.  

Pengertian lingkungan hidup nasional diprakarsai pemikiran dua orang ahli 

ilmu lingkungan dan hukum lingkungan Indonesia, Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto 

dan Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH. Otto Soemarwoto menyatakan 

“lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang 

kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita“.Sedangkan Munadjat 

mengartikan lingkungan hidup sebagai “semua benda dan kondisi, termasuk di 

dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat 

manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad 

hidup lainnya“. 

Pengertian yuridis tentang lingkugan hidup dicantumkan dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UULH) dalam Pasal 1 yang berbunyi “lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya“. Pengertian 

ini tidak berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). 



Dari definisi-definisi di atas, maka pengertian lingkungan hidup dapat 

dirangkum dalam unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, 

udara, ruang, dan unsur pendukungnya, yang disebut sebagai “materi“; 

2. Daya atau energi; 

3. Keadaan atau kondisi; 

4. Perilaku; 

5. Ruang sebagai wadah berbagai komponen berada; dan 

6. Proses interaksi dan saling mempengaruhi. 

Dari unsur-unsur pengertian lingkungan hidup ini, kita dapat 

mengelompokkan lingkungan hidup menjadi empat bagian yaitu: 

1. Lingkungan fisik berupa benda-benda dan daya; 

2. Lingkungan biologi berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk organis 

lainnya; 

3. Lingkungan sosial berupa tabiat, watak, dan perilaku manusia; 

4. Lingkungan institusional berupa lembaga-lembaga dalam masyarakat yang 

bertujuan mencapai kesejahteraannya. 

Konsepsi dasar dari lingkungan hidup merupakan landasan teori dalam 

pembahasan lebih lanjut mengenai hukum lingkungan. Perlu kiranya ditegaskan 

bahwa selain pengertian lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas, dalam 

penerapannya akan berkaitan dengan bermacam faktor yang mempengaruhi. Dalam 

hubungannya dengan pembangunan, seringkali lingkungan hidup diartikan sebagai 

penghambat dari pembangunan. Pemikiran inilah yang kemudian diistilahkan 

dengan “pembangunan berwawasan lingkungan“.  

Konsep di atas dikenal dengan nama “sustainable development“ yang 

berupaya mengubah orientasi dari penekanan pembangunan fisik dan ekonomi, 

menuju keseimbangan dengan aspek perlindungan lingkungan dan konservasi. 

Pembangunan berkelanjutan di sini diartikan bahwa pembangunan dilaksanakan 

dengan memberi perhatian lebih pada aspek-aspek lingkungan hidup, tanpa 



mengurangi kualitas bidang ekonomi dan sosial budaya. Pengertian konsep eco-

sustainable development ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara rasional 

2. Pembangunan tanpa merusak (Eco-Development) 

3. Keterpaduan pengelolaan (Integrated Policy) 

4. Keadilan ANTAR dan INTER GENERASI 

Masing-masing unsur dari pengertian lingkungan hidup tersebut di atas 

merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Poin inilah yang 

menekankan perlunya pemahaman lingkungan hidup secara holistik sebagai satu 

kesatuan yang saling mendukung dan mempengaruhi antara aspek biotik, aspek 

abiotik, dan aspek budaya manusia yang ada dan berinteraksi dalam lingkungan. 

 

 

B.  Lingkungan Hidup dan Negara Berkembang 

Umum diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia memiliki 

dampak pada lingkungan hidup. Khususnya, kegiatan ekonomi dan pertumbuhan 

penduduk yang pesat telah memberikan tekanan pada keseimbangan alam hingga 

mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Juga penting diperhatikan bahwa 

kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup memiliki dampak pada 

kehidupan manusia. Berikut ini beberapa kasus penurunan kualitas lingkungan hidup 

yang menjadi soroton para ahli lingkungan hidup di seluruh dunia: 

� Kasus rendahnya kualitas air di negara berkembang.  

Menurut Bank Dunia (1992), sekurangnya 170 juta orang yang tinggal di 

kota-kota dan sekurangnya 850 juta orang yang tinggal di desa-desa di negara 

berkembang tidak memiliki akses guna mendapatkan air bersih untuk minum, masak, 

dan cuci. Sumber-sumber air telah terkontaminasi dengan berbagai penyakit yang 

disebabkan oleh kotoran manusia, bahan kimia beracun, dan metal berat yang sudah 

sulit untuk dihilangkan dengan menggunakan teknik purifikasi biasa (standar). 

Dilaporkan juga bahwa penggunaan air yang tercemar tersebut telah menyebabkan 



jutaan orang meninggal dan lebih dari satu milyar orang sakit setiap tahun (World 

Bank, 1992). 

� Kasus tingginya tingkat pencemaran udara di kota-kota besar.  

Baru-baru ini dalam sebuah penelitian mengenai tingkat pencemaran udara di 

20 kota besar di seluruh dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 

bahwa sekurangnya satu jenis polusi udara di kota-kota besar tersebut telah melebihi 

ambang batas pencemaran udara WHO (UNEP dan WHO, 1992). Penelitian lain 

memperkirakan bahwa kurang lebih 600 juta orang hidup di kota yang tingkat 

pencemaran sulfur dioksidanya melebihi ambang batas pencemaran udara WHO, dan 

sekitar 1,25 milyar orang tinggal di kota-kota yang tingkat pencemaran debunya 

sudah sangat tinggi. 

Lebih jauh lagi, tingkat pencemaran udara yang tinggi diperkirakan telah 

menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Misalnya, di Jakarta, dengan 

penduduk sekitar sembilan juta orang, diperkirakan sekitar 1558 kasus kematian dini, 

39 juta kasus gangguan tenggorokan, 558 ribu kasus serangan asma, 12 ribu kasus 

bronhitis kronis, dan 125 ribu kasus sakit tenggorokan pada anak-anak di tahun 1990 

disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran udara di kota tersebut (Ostro, 1994). 

� Kasus menurunnya tingkat kesuburan tanah.  

Program Lingkungan PBB (UNEP) memperkirakan sekitar 11 persen dari 

tanah subur di dunia telah tererosi, berubah secara kimiawi, atau secara phisik 

memadat yang mengakibatkan menurunnya kemampuan tanah tersebut untuk 

memproses nutrisi mencari bahan yang berguna bagi tanaman. Lebih jauh lagi, UNEP 

juga mengestimasi bahwa kurang lebih tiga persen dari tanah di dunia ini telah rusak 

hingga tidak lagi dapat menjalankan fungsi abiotiknya sama sekali (WRI in 

collaboration with the UNEP and the UNDP, 1992). Tentunya tingkat kesuburan 

tanah yang menurun menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas pertanian. 

� Kasus menurunnya tingkat keragaman biota.  

Sebagai contoh, para peneliti memperkirakan bahwa empat sampai delapan 

percen dari species yang hidup di hutan tropis akan punah dalam 25 tahun mendatang 



(Reid, 1992). Kasus kerusakan batu karang juga semakin banyak. Kelestarian rawa-

rawa (wetlands) juga semakin mengkuatirkan. Semakin menurunnya tingkat 

keragaman biota tentunya merupakan ancaman serius bagi keseimbangan dan 

kelestarian alam (WRI in collaboration with the UNEP and the UNDP, 1992). 

Bertahun-tahun yang lalu, ketika kerusakan lingkungan hidup relatif masih 

kecil, ada kecenderungan untuk mengabaikan peranan dari kualitas lingkungan hidup 

terhadap produktivitas ekonomi. Tidak demikian halnya saat ini. Argumentasi bahwa 

penurunan kualitas lingkungan hidup akan menurunkan keuntungan yang dapat 

diperoleh dari aktivitas ekonomi telah diterima secara luas (Lutz, 1993). Saat ini telah 

banyak negara yang mencantumkan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari prioritas nasional. Banyak negara bahkan telah menjalin 

kerjasama antar negara untuk bersama-sama memperbaiki kualitas lingkungan.  

Namun demikian bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang pesat 

dan semakin meratanya distribusi pendapatan masih merupakan prioritas utama, 

bukan perbaikan kualitas lingkungan. Negara berkembang tidak tertarik untuk 

menerapkan kebijakan perbaikan lingkungan kalau kebijakan tersebut dikuatirkan 

akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dan/atau menyebabkan semakin tidak 

meratanya distribusi pendapatan. Karenanya, amatlah penting untuk menganalisa 

dengan tepat dampak dari suatu kebijakan yang dibuat untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Lebih 

jauh lagi, amatlah penting untuk mendapatkan suatu paket kebijakan perbaikan 

lingkungan hidup yang sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. 
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Minggu ke 2 

Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan 

 

 

A.  Perkembangan Hukum Lingkungan di tingkat Internasional 

Perkembangan pengaturan hukum lingkungan yang sistematis dalam 

lingkup internasional dimulai dari pembicaraan dalam Sidang Dewan Ekonomi dan 

Sosial PBB mengenai peninjauan terhadap hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan 

Dunia ke-1 (1960 – 1970)” pada tanggal 28 Mei 1968. Isu lingkungan hidup 

menjadi krusial karena dalam dua dekade terakhir antara 1950 – 1970 terdapat 

beberapa permasalahan lingkungan yang cukup mengejutkan dunia. Dimulai dari 

kasus Minamata Disease yang menyerang penduduk Teluk Minamata Jepang 

antara tahun 1953 – 1959. Kasus yang terkenal dengan istilah “dancing cat” ini 

menyerang manusia dengan diagnosa otot lemah, hilang penglihatan, fungsi otak 

terganggu hingga dapat menyebabkan koma dan meninggal. Penyakit ini 

diindikasikan akibat keracunan logam berat metilmercury (Hg) dari limbah pabrik 

Cisco. Co. Kasus ini ditambah dengan terjadinya kasus hampir serupa pada tahun 

1962 yaitu kasus Itai-itai (aduh-aduh) yang diakibatkan karena keracunan logam 

berat Cadmium (Cd).  

Namun, tonggak yang menjadi latar belakang intensitas pembicaraan 

mengenai lingkungan adalah penerbitan novel “Silent Spring” karangan Rachel 

Carson pada tahun 1962. Inti novel ini menggambarkan terjadinya suatu musim 

semi yang sepi di Amerika karena lingkungan rusak akibat hujan asam terus-

menerus yang terjadi akibat banyaknya polusi dari pabrik dan emisi kendaraan. 

Uraian yang terkenal adalah “It is our alarming misfortune that so primitive a 

science has armed itself with the most modern and terrible weapon, and that in 

turning them against the insects it has also turned them against the earth”. Tulisan 

ini dianggap penggugah awal kesadaran masyarakat akan seberapa buruk perlakuan 

manusia selama ini terhadap alam dengan “ilmu pengetahuan”nya, dan begitu 

banyak manusia tersingkirkan dari lingkungan hidupnya sendiri. 



Meskipun kemudian, ungkapan seperti pollution, recycling, ecological 

balance sudah tertuang dalam peraturan lingkungan hidup di negara maju seperti 

US National Environmental Policy Act 1969 (NEPA) maupun Japan Basic Law for 

Environmental Protection 1967, namun Konferensi Stockholm tetap diakui sebagai 

puncak perhatian dunia atas isu lingkungan hidup dan kesenjangan antara negara 

maju dengan negara berkembang tentang arti “lingkungan hidup”. 

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup (United Nation Conference on 

the Human Environment) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5–16 Juni 

1972. Konferensi ini menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut: 

a. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia (Stockholm Declaration) 

terdiri atas pembukaan dan 26 prinsip dasar. 

b. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan) 

c. Kerangka kerja Action Plan yang meliputi: a global assessment programme 

(Earth Watch), environmental management activities, and supporting 

measures. 

d. Rekomendasi pembentukan UNEP (United Nations Environment 

Programme) 

e. Penetapan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia. 

Konferensi ini menggugah semangat bangsa-bangsa di dunia untuk memberikan 

perhatian lebih pada permasalahan lingkungan hidup, termasuk Indonesia yang 

memulai penanganan secara langsung terhadap pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran lingkungan hidup. 

 

 

B.  Konsep Perlindungan Lingkungan Nasional 

Paragraf ke 4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi bahwa UUD 1945 bertujuan 

“membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Ahli hukum terkenal, Koesnadi 

Hardjasoemantri, telah menafsirkannya sebagai prinsip yang mendasari negara 



Indonesia untuk bertanggung-jawab dalam melindungi manusia dan sumber-sumber 

alam di lingkungan hidup Indonesia. Pembukaan itu memberikan dasar bagi 

ketetapan yang lebih spesifik dalam batang tubuh UUD 1945 untuk melindungi dan 

melestarikan lingkungan. 

Dasar UUD 1945 bagi perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat 

pada Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.  

Pasal 33 Ayat (3) dimaksudkan untuk menjamin agar manfaat dari sumber 

daya alam Indonesia dinikmati oleh rakyat pada umumnya, dan tidak hanya untuk 

kepentingan minoritas. Hal ini tersirat di dalam pasal itu bahwa negara mempunyai 

kekuasaan untuk melindungi tanah, air dan kekayaan alam dari kerusakan atau 

gangguan yang menghambat pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat sebesar-

besarnya. Dalam hal ini Pasal 33 Ayat (3) memberikan pemerintah kekuasaan yang 

penting untuk menetapkan hukum lingkungan. 

Namun, dipertanyakan apakah Pasal 33 Ayat (3) memberikan dasar 

konstitusional yang memadai untuk pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini tidak 

berfokus pada lingkungan dan perlindungannya melainkan siapa yang akan 

memperoleh manfaat dari pemanfaatan lingkungan hidup itu. Sangatlah mungkin 

bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak selalu dipergunakan sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, perlindungan spesies langka atau 

ekosistem yang sensitif tidak selalu dapat dibenarkan dalam hubungannya dengan 

kesejahteraan manusia. Lebih jauh, tidak ada pedoman mengenai bagaimana 

lingkungan hidup itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini 

seluruhnya masuk ke dalam kebijakan negara. 

Kelemahan dasar dalam Pasal 33 Ayat (3) adalah menganggap pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai tugas dari negara, dan tidak memberikan hak pada 

perorangan. Dalam hal ini, UUD 1945 telah keluar dari jalur pembangunan secara 



mendunia selama lebih dari 30 tahun, yang telah mengenal hak asasi manusia atas 

lingkungan yang baik dan sehat. 

Kelemahan ini telah diralat dengan sebuah amandemen baru yang meliputi 

diantaranya; ketentuan HAM yang baru, hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat (Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945), Amandemen ke 2. Ketetapan ini sesuai dengan 

sejumlah deklarasi dan pernyataan internasional yang mengakui hubungan antara 

perlindungan lingkungan hidup dan penghargaan terhadap HAM. 

Hak dasar atas suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat 

disempurnakan dengan pembebanan suatu tugas kepada setiap warga negara untuk 

tidak merusak lingkungan atau sumber-sumber alam negara. Hal ini akan 

memperkuat hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sedangkan kalau tidak 

dilakukan, maka akan kehilangan arah dan fokus. 

Karena UUD 1945 adalah sumber hukum yang tertinggi dalam hirarki hukum, 

maka keberadaan hak, tugas dan kewajiban lingkungan hidup dalam UUD 1945 

memberikannya bobot dan kewenangan tertentu seluruh masyarakat. Sebagai contoh, 

jika pasal 33 Ayat (3) diamandemen atau diganti, bisa dipastikan menimbulkan rasa 

tanggung-jawab dalam pemerintah yang lebih besar dalam usaha pengelolaan 

lingkungan hidup. Pada saat yang sama akan memberikan kewenangan yang lebih 

besar terhadap perlindungan lingkungan hidup pada umumnya. 

Lebih jauh, hak dan tugas konstitusional dijalankan sebagai prinsip dasar 

yang harus dipertimbangkan oleh semua jajaran pemerintahan ketika membuat, 

menafsirkan atau melaksanakan hukum umum. Pejabat administratif dan pengadilan 

harus menapsirkan dan melaksanakan hukum dalam lingkup jaminan konstitusional. 

Kewajiban konstitusional juga berarti bahwa DPR harus memastikan perundang-

undangan dalam bidang hukum yang berbeda memberi pengaruh penuh terhadap 

kewajiban. 



Dalam lingkup nasional, meskipun pada zaman Hindia Belanda telah ada 

beberapa peraturan yang terkait dengan lingkungan, namun tidak dapat dikatakan 

sebagai sebuah pencapaian. Beberapa peraturan tentang lingkungan pada masa Hindia 

Belanda di antaranya adalah Ordonansi tentang perikanan mutiara dan perikanan 

bunga karang (Parelvisscherij, Sponsenvisscherij Ordonantie, S.1916 – 157) dan 

peraturan perikanan (Visscherij Ordonantie, S.1920 – 396). Namun ordonansi yang 

paling penting dan kemudian identik dengan peraturan lingkungan adalah Hindeer 

Ordonantie (S.1926 – 226 jo S.1940 – 450) atau Ordonansi Gangguan. Beberapa 

peraturan lain sempat dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi 

kekayaan alam Hindia Belanda, dan sebagian besar sudah tidak berlaku lagi saat ini. 

Perkembangan mendasar peraturan perundangan bidang lingkungan hidup di 

Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 11 

Maret 1982. Konsep UULH ini cukup matang dan melingkupi beragam aspek 

pengelolaan lingkungan karena telah mengalami masa pembahasan yang lama sejak 

tahun 1967. 

Pada tahun 1997 dengan latar belakang perkembangan kesadaran dan 

kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup yang 

sudah semakin meningkat, pokok materi dalam UULH 1982 dianggap sudah perlu 

untuk disempurnakan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup. Dari landasan inilah pada tanggal 19 September 1997 

diundangkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Ruang Lingkup UUPLH seperti yang tercantum dalam Pembukaan adalah 

“dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 

berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan 

memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”. 

Pengelolaan lingkungan didefinisikan sebagai ”Suatu upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsii lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 



pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan 

hidup”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 secara potensial mencakup lingkup 

semua aspek pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian limbah dan 

pencemaran bentuk lainnya, eksploitasi sumber alam dan pelestarian alam dan 

pembangunan lingkungan. Akan tetapi, hal ini cukup terbatas dalam substansinya. 

Tidak ada tujuan yang dirancang dengan jelas dalam UUPLH. Tetapi dengan 

judul “Asas, Tujuan dan Sasaran” (Pasal 3) yang menyatakan: “Pengelolaan 

lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas 

berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

Dari tujuan ini, kita dapat melihat bahwa arah pengaturan hukum lingkungan 

nasional menuju pada pengaturan tatanan lingkungan hidup secara menyeluruh dalam 

rangka pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah dalam pembelajaran hukum 

lingkungan, kita tidak lagi berbicara hukum lingkungan dalam satu fokus 

pembelajaran saja. Dari substansi materi hukum, mata kuliah Hukum Lingkungan 

digolongkan menjadi mata kuliah hukum fungsional, yaitu mengandung terobosan 

antara berbagai disiplin ilmu hukum.  

Semula hukum lingkungan dikenal dengan nama “hukum gangguan” 

(hinderrecht) yang hanya mengandung aspek keperdataan. Namun seiring dengan 

perkembangan pengaturan hukum, hukum lingkungan mengandung pula aspek 

hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. Dari hal tersebut, 

muncul bidang baru dalam hukum lingkungan yaitu Hukum Lingkungan 

Administratif, Hukum Lingkungan Keperdataan, Hukum Lingkungan Kepidanaan, 

Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Penataan Ruang, Hukum Kesehatan 

Lingkungan, dan Hukum tentang Sumberdaya Alam.  



Ruang Lingkup UUPLH sangat luas. Definisi lingkungan hidup sangat luas 

dan dirancang untuk dilaksanakan oleh pemerintah secara menyeluruh. Namun, 

dalam kaitan dengan ketetapan yang lebih rinci, UUPLH lebih terbatas. Larangan-

larangan dan kewajiban yang ditekankan oleh UUPLH, berkaitan dengan analisis 

mengenai dampak lingkungan, pengelolaan bahan beracun dan berbahaya, 

pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah buangan dengan perizinan, 

pengawasan dan penegakan hukum. Lingkup pengelolaan lingkungan hidup yang 

telah dibuat peraturan dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah analisis 

mengenai dampak lingkungan, beberapa aspek pengelolaan limbah (pengelolaan 

limbah berbahaya tertentu), pencemaran udara, pencemaran air, zat-zat perusak ozon, 

perubahan iklim, pencemaran laut, dan beberapa aspek pengelolaan pantai (dengan 

adanya Program Pantai Lestari).  

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak begitu mudah 

dilaksanakan terutama pada apa yang disebut “hal hijau” (green issues) seperti 

pengelolaan sumber daya alam (air, lahan, tanah, ekosistem, keanekaragaman hayati 

dan spesies langka). Juga tidak mengkaitkan secara khusus antara pengelolaan 

lingkungan hidup dengan perencanaan pengunaan lahan contohnya yang berkaitan 

dengan pengelolaan tanah, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengelolaan pantai.  

Dalam kaitannya dengan kewenangan dan kewajiban yang ditekankan kepada 

pemerintah, tidak ada ketetapan tentang perencanaan lingkungan hidup seperti 

pembuatan inventarisasi, klasifikasi dan perencanaan. Jadi tidak ada hubungan 

langsung antara perencanaan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Demikian juga UUPLH tidak membuat acuan khusus untuk kegiatan-kegiatan seperti 

pemulihan dan rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak atau evaluasi kembali 

pengelolaan lingkungan hidup. Karena lingkup UUPLH yang terbatas, perlu 

dipertimbangkan adanya UU tambahan pada tingkat nasional, sebagai contoh 

perlunya UU tentang Konservasi Sumberdaya Alam. 



Topik II. 

Minggu ke 3 

Prinsip Pengelolaan Lingkungan 

 

 

Terdapat sejumlah prinsip lingkungan hidup yang secara luas diterima sebagai 

bagian dari kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup yaitu: 

1. Pencegahan Pencemaran (the Pollution Prevention Principle) 

Prinsip ini dibentuk tidak hanya untuk mengendalikan pencemaran dan untuk 

menghilangkan kerusakan tetapi juga untuk mencegah munculnya dampak 

lingkungan hidup yang negatif dari kegiatan manusia yang mungkin terjadi, jika 

mungkin pencegahan dilakukan pada sumber dan dengan tujuan pengurangan resiko. 

Ini juga dikenal sebagai produksi yang bersih, yang meliputi identifikasi sumber 

pencemaran dalam proses produksi dan menghilangkannya dari proses atau 

menggantikannya dengan cara produksi yang kurang merusak lingkungan hidup. 

2. Prinsip Pencemar Membayar (the Polluter-Pays-Principle) 

Prinsip ini dipahami sebagai suatu dasar pengalokasian kembali biaya. Prinsip 

ini membantu menghindari distorsi ekonomi. Dalam menetapkan prinsip, perlu 

diklarifikasi ketika alokasi biaya tidak dimungkinkan karena pencemar tidak dapat 

diidentifikasi, biaya harus ditanggung oleh masyarakat. Penjelasan UUPLH mengacu 

pada prinsip mengenai pembayaran ganti rugi karena menyebabkan perusakan 

lingkungan hidup (pasal 34 (1)). Bagaimanapun, prinsip ini tidak ditetapkan sebagai 

prinsip yang mempengaruhi pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dalam arti 

luas. 

3. Prinsip Kehati-hatian (the Precautionary Principle) 

Prinsip kehati-kehatian berbunyi bahwa pendekatan berhati-hati akan 

diterapkan secara luas oleh negara-negara bagian sesuai dengan kapabilitasnya. 

Ketika ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dikembalikan. 

Tidakadanya kepastian ilmiah yang sempurna tidak bisa digunakan sebagai alasan 



penundaan upaya pencegahan (cost-effective) untuk mencegah merosotnya 

lingkungan hidup. 

4. Pengendalian Pencemaran Terpadu 

Pendekatan ini berasal dari Laporan Bruntland yang mengkritik pendekatan 

tradisional secara bagian-bagian, tidak terpadu (compartmentalised approach) untuk 

pengendalian pencemaran, yang meliputi pendekatan media yang spesifik dan tidak 

memper-timbangkan dampak lintas media dari pencemaran. Prinsip ini mengusulkan 

pendekatan keseluruhan (a holistic approach) untuk pengendalian pencemaran dalam 

kaitannya dengan berbagai media (air, tanah dan udara) dan strukturisasi lembaga. 

5. Peranan penduduk asli 

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan Pemerintah 

menetapkan kebijaksanaan nasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, 

adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 9 (1)). 

Penjelasannya mengatakan Pemerintah wajib “memperhatikan secara rasional dan 

proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup 

dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. 

Tidak ada penjelasan yang eksplisit tentang peranan penduduk asli dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 



Minggu ke 4 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

 

A.  Class Action 

� Definisi Class Action  

PERMA No 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok 

(Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan , dimana satu orang atau 

lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan 

sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak , yang memiliki 

kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota 

kelompoknya.  

� Unsur-Unsur Class Action  

a. Gugatan secara perdata 

Gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah 

gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan 

untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk 

menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting). Gugatan yang 

merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah 

pengugat dan tergugat Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan 

hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.  

b. Wakil Kelompok (Class Representatif) 

Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan 

gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk 

menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari 

anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka 

kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. 

c.  Adanya Kerugian yang nyata-nyata diderita  

Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class 

repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau 



secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-

pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan 

untuk mengajukan Class Action. 

d.  Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum 

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of 

law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili 

(class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. 

Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat 

diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip. 

� Manfaat Class Action  

1. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy)  

2. Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang 

berbeda atau putusan yang tidak konsisten 

3. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice) 

4. Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification) dan merubah sikap 

pelaku pelanggaran.  

� Tahap-tahap class action  

1. Pengajuan gugatan 

2. Sebelum proses pemeriksaan perkara  

3. Saat proses pemeriksaan perkara 

4. Putusan Hakim  

5. Distribusi kerugian 

 

B. Legal Standing 

Konsep legal standing atas nama lingkungan dicetuskan dalam makalah Prof. 

Christopher Stone dari US berjudul “Should Trees Have Standing?: Toward Legal 

Rights for Natural Objects” di sebuah simposium tahun 1972. Inti dari makalah 

tersebut adalah gagasan untuk memberikan hak hukum (legal rights) kepada obyek-

obyek alam (natural objects), karena alam juga memiliki hak meskipun merupakan 



obyek inanimatif. Upaya ini mendapatkan feedback yang positif dari berbagai 

kalangan. Akhirnya US Supremen Court memberikan hak wali kepada organisasi 

lingkungan mewakili atas nama lingkungan untuk mengupayakan pemulihan 

(remedial action). Dengan catatan bahwa klaim kompensasi yang diajukan harus 

untuk dan atas nama lingkungan semata, tidak untuk kepentingan organisasi 

lingkungan yang mewakilinya. Pemberian standing kepada lingkungan ini dikenal 

sebagai pendekatan penjagaan (guardianship approach). 

Adapun pengertian “standing” secara luas yaitu pemberian akses kepada 

perorangan atau kelompok/ organisasi di pengadilan sebagai penggugat. Dalam Black 

Law Dictionary, standing to sue means that party has sufficient stake in an otherwise 

justiciable controversy to obtain judicial resolution of controversy. Namun demikian 

di Indonesia istilah standing ini belum dikenal lama. Dalam hukum perdata, di 

Indonesia menganut asas “tiada gugatan tanpa kepentngan hukum”. Dimana 

kepentingan hukum dimaknai segala hal yang terkait kepemilikan (propietary 

interest) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (injury in act). 

Sehingga jika tidak ada kepentingan langsung yang terkait dengan sesuatu hal 

ataupun tidak ada suatu kerugian yang langsung dialami oleh seseorang, maka tidak 

ada hak untuk mengajukan gugatan hukum. 

Saat ini UUPLH telah memuat pengakuan hukum (legal recognition) atas 

standing organisasi lingkungan. Dalam UUPLH Pasal 38 disebutkan bahwa 

organisasi LH berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi LH. 

Urgensi pemberian standing atas nama lingkungan ini bisa didasarkan pada dua hal; 

faktor kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan SDA oleh negara. 

Mengingat dua hal di atas, urgensi standing menjadi mendesak. Meskipun 

dalam pelaksanaannya, kita akan mengalami kendala-kendala yang terkait 

pembuktian, perangkat pemulihan (remedial tools) maupun dari sisi kesiapan 

lembaga peradilan. 

Ketentuan Pasal 38 UUPLH menyebutkan: 



(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan 

untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada 

tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, 

kecuali biaya atau pengeluaran riil. 

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan: 

a.  Berbentuk badan hukum atau yayasan; 

b.  Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan 

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut 

adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

c.  Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 

 

C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 

mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya 

dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki 

kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil 

keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka 

mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 



Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui 

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan 

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. 

2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian 

sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung 

oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 

3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat 

diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda 

pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun 

melalui seorang mediator. 

4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang 

mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil 

mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah 

lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk 

seorang mediator. 

5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi 

harus sudah dapat dimulai. 

6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan 

memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari 

harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua 

pihak yang terkait. 

7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final 

dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib 



didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak penandatanganan. 

8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 

9. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak 

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya 

melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc. 

 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Lembaga Penyedia Jasa 

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat 

digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil 

keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk 

membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian salah satu 

yang ditempuh yaitu melalui Lembaga Penyedia Jasa. 

Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan 

Permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada lembaga 

penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bertangung jawab 

di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di 

bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang bersangkutan. 

Instansi yang menerima tembusan permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib melakukan 

verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup dan menyampaikan hasilnya kepada lembaga penyedia jasa yang 

menerima permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga 

penyedia jasa dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak menerima 

hasil verifikasi wajib mengundang para pihak yang bersengketa. 

Apabila cara ini tidak berhasil menyelesaikan masalah maka para pihak dapat 

menggunakan mekanisme arbitrase atau menggunakan mediator. Tata cara 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan 



arbitrase. Sedangkan penyelesaian dengan menggunakan Mediator atau Pihak Ketiga 

Lainnya dilakukan sebagai berikut. 

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator, 

atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa. Penyelesaian sengketa melalui 

mediator atau pihak ketiga lainnya tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara para 

pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya. 

Kesepakatan tersebut memuat antara lain: 

1. masalah yang dipersengketakan; 

2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak 

3. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya 

4. tempat para pihak melaksanakan perundingan 

5. batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa 

6. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya 

7. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa 

untuk menanggung biaya; 

8. larangan pengungkapan dan/atau pemyataan yang menyinggung atau menyerang 

pribadi; 

9. kehadiran Pengamat, ahli dan/atau nara sumber; 

10. larangan pengungkapan infonnasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa 

secara musyawarah kepada masyarakat 

11. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan. 

 

Dalam proses penyelesaian sengketa, penunjukan mediator atau pihak ketiga 

lainnya dapat dianggap tidak sah atau batal dengan alasan: 

a. Mediator atau pihak ketiga lainnya menunjukkan keberpihakan; dan/atau 

b. Mediator atau pihak ketiga lainnya menyembunyikan informasi tentang syarat-

syarat yang seharusnya dipenuhi 

Apabila terjadi hal yang demikian itu maka: 

a. mediator atau pihak ketiga lainnya wajib mengundurkan diri; atau 



b. para pihak atau salah satu pihak berhak menghentikan penugasannya. 

Kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan mediator atau pihak ketiga lainnya wajib dituangkan dalam bentuk 

perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai yang memuat antara lain: 

1. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 

2. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya 

3. uraian singkat sengketa; 

4. pendirian para pihak; 

5. pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya; 

6. isi kesepakatan; 

7. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; 

8. tempat pelaksanaan isi kesepakatan; 

9. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan. 

 

Isi kesepakatan tersebut dapat berupa antara lain: 

a. bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau 

b. melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya 

dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga 

lainnya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan otentik kesepakatan 

diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu 

pihak atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

 



Minggu ke 5 

Problem Assignment 

 

Topik dan tema permasalahan akan ditentukan lebih lanjut dalam perkuliahan 

 

 

Minggu ke 6 

Ecology Movement 

 

Sumber: Rachmat Witoelar, 2006. Lingkungan Hidup: Refleksi 2006, untuk Menatap 

Masa Depan.  

 

 

A.  GERAKAN SOSIAL LINGKUNGAN 

Enrique Larana (1994), seorang ahli politik, dalam tulisannya ”Identities, 

Grievances, and New Social Movement” menyatakan bahwa gerakan lingkungan 

termasuk dalam gerakan sosial baru (new social movement). Ciri-ciri gerakan sosial 

baru tersebut tidak bergantung kepada kelas, sebagaimana yang pernah diteorikan 

oleh Marx dan Weber. Gerakan sosial baru merupakan gerakan yang lintas kelas 2. 

Dalam konteks ini, gerakan lingkungan merupakan gerakan individu, yang kemudian 

bergabung menjadi gerakan bersama. Dengan memahami terminologi tersebut, timbul 

pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama ”apakah gerakan lingkungan hidup yang 

ada di Indonesia sudah menjadi gerakan bersama ataukah masih berwujud gerakan 

yang bersifat elitis. 

Sebagaimana yang diungkapkan juga dalam tulisannya, keberhasilan gerakan 

new social movement di Eropa dan Amerika Utara pada akhir 80-an mencapai puncak 

keberhasilan dan gerakan yang diterima di arena politik dan demokrasi, serta 

berkembang luas di masyarakat. Sudah saatnya dalam era reformasi demokrasi di 

Indonesia saat ini dikembangkan juga kelembagaan politik lingkungan yang 

mengadopsi green ideology. 



Partai hijau menjunjung tinggi empat pilar, yaitu keberlanjutan ekologi, 

tanggung jawab sosial, demokrasi dan menjunjung perdamaian atau anti kekerasan. 

Partai hijau memiliki basis yang kuat di masyarakat dan menjangkau kalangan yang 

luas, dari masyarakat lokal hingga tingkat nasional. Perkembangan partai hijau perlu 

didukung dengan pemilihan permasalahan lingkungan yang menjembatani 

kesenjangan dan menjawab keprihatinan masyarakat luas. 

Partai hijau menarik minat dunia dalam kurun 30 tahun terakhir. Partai hijau 

berdiri di hampir semua negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Indonesia 

dengan iklim demokrasi yang bebas memiliki peluang untuk mengembangkan partai 

hijau sebagai alternatif partai politik yang ada. Wacana tersebut merupakan alternatif 

untuk mengedepankan isu lingkungan dalam kancah elit politik di Indonesia. Sebagai 

negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tentu pemikiran-pemikiran seperti itu perlu 

kita angkat dalam kancah wawasan nasional Indonesia. Dalam konteks ini, 3 (tiga) 

negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman dan Inggris dapat dijadikan rujukan untuk 

mendorong kekuatan politik alternatif tersebut. 

� Model Amerika Serikat 

Di Amerika Serikat, Partai Hijau tidak berkembang dan prestasi terbaiknya 

hanya pada tahun 2000, yaitu sebesar 2,7%. Namun begitu, Partai Demokrat yang 

merupakan representasi dari ideologi liberalisme modern, adalah merupakan simbol 

dari kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Kemenangan Demokrat pada pemilu 

sela yang dilakukan di Amerika Serikat bulan yang lalu, sebenarnya memberikan 

harapan yang positif terhadap lingkungan hidup, termasuk di Indonesia. Partai 

Republik sebagai partai berkuasa mengalami kekalahan dalam DPR (house of 

representative/kongres) dan Senat. Untuk anggota kongres, Partai Demokrat 

memperoleh 229 suara, sedangkan Partai Republik hanya memperoleh 196 suara. 

Sedangkan untuk Senat, Partai Demokrat memperoleh 51 suara dan Partai Republik 

49. 

Model Amerika Serikat sangat jelas membedakan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh Partainya. Dimana, Partai Republik lebih pro dan condong kepada kaum 



pemilik modal (Kapitalis). Sehingga, Republik cenderung membela habis-habisan 

perusahaan-perusahaan Multi National Company. Hal ini berbeda dengan Partai 

Demokrat yang walaupun tetap berusaha mengedepankan kepentingan Amerika 

Serikat namun masih memperhatikan norma universal dimana salah satunya adalah 

norma lingkungan hidup. 

� Model Jerman 

Menarik juga untuk mempelajari model Jerman, dengan Die Grunennya. 

Didirikan pada tahun 1979. Pada tahun 1998-2002, bersama Partai Sosial Demokrat 

menjalankan pemerintah. Partai Hijau di Jerman memiliki 6,7 % suara dengan total 

jumlah kursi 47. Joschka Fisher menjadi wakil Kanselirnya. Begitupun pada tahun 

2002-2005, Partai Hijau mendapatkan kursi yang lebih besar yaitu 55 kursi atau 8,6 

% dari total suara. 

Sistem pemerintahan di Jerman berbeda dengan di Indonesia, yaitu 

menggunakan sistem parlementer, sedangkan Indonesia menggunakan sistem 

presidensial. Partai Hijau di Jerman adalah merupakan variant penting dalam 

perpolitikan nasional. 

Dalam konteks keberpihakan Jerman terhadap lingkungan hidup perlu diikuti 

dengan cermat. Hal ini dikarenakan Partai Hijau yang menjadi bagian dari partai 

pemerintah pada dua periode sebelumnya, tidak lagi berada dalam lingkaran 

kekuasaan pemerintah dibawah pimpinan Angela Merkel dengan koalisinya yang 

terdiri dari Partai CDU/CSU dan SDP. 

� Model Inggris 

Partai Hijau di Inggris berdiri lebih dahulu daripada di Jerman, yaitu 1973, 

namun kondisinya sangat berbeda dengan di Jerman. Di Inggris, Partai Hijau 

memiliki suara cukup baik pada periode 1979-1992 atau pada periode Partai 

Konservatif, yaitu sekitar 1,3-1,5%. Ketika terjadi perubahan besar dalam 

perpolitikan di Inggris pada tahun 1997 dimana Partai Buruh menjadi penguasa, suara 

Partai Hiau langsung menurun menjadi 0,3%. Kondisi ini tidak terlepas karena, 

partai-partai besar di Inggris terutama Partai Buruh sudah menjadikan lingkungan 



sebagai plattform perjuangannya. Dengan begitu kepentingan lingkungan hidup 

sudah dapat diakomodasikan oleh Partai Buruh 

 

 

B.  HAM dan Lingkungan  

Case Study: Freeport dan Hak Masyarakat Papua 

Bahan Bacaan: 

� Laporan WALHI tentang Freeport – 2006 (dapat didownload di elisa) 

� Human Rights, Environment, and Economic Development: Existing and 

Emerging Standards in International Law and Global Society – sumber: 

http://www.ciel.org/Publications/olp3iii2.html (dapat didownload di elisa) 

 

 

 

”PT FREEPORT BELUM TAATI SEJUMLAH ASPEK PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN” 

 

 

Jakarta, (ANTARA News) - Pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup 

menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia (FI) masih belum mentaati sejumlah aspek 

pengelolaan lingkungan hidup. 

"Pelanggaran meski satu saja, tetap berarti melanggar," kata Menteri Lingkungan 

Hidup Rachmat Witoelar kepada pers dalam pemaparan Laporan Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan PT FI di Jakarta, Kamis (23/3). 

Pelanggaran itu yakni dalam pengelolaan air asam tambang yang tak memenuhi 

ketentuan Kepmen No 202/2004 yaitu, titik penaatan yang belum ditetapkan dan tak 

memiliki izin pembuangan limbah. 

Pelanggaran lainnya, yakni air buangan yang keluar dari tempat pembuangan tailing 

ModADA ke Estuari belum memenuhi baku mutu untuk parameter Total Suspended 

Solid (TSS) dan belum memiliki izin pembuangan air limbah. 

Selain itu, pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bagi tambang FI, emisi 

udara untuk parameter SO2 di atas baku mutu dan pengelolaan fly ash-nya juga 

dilakukan secara open dumping sehingga tidak memenuhi peraturan perundangan 

yang berlaku, ujarnya. 

"Karena itu Freeport diminta memenuhi sejumlah rekomendasi dengan segera 

memperbaiki sistem pengelolaan air asam tambang agar memenuhi ketentuan yang 

berlaku," katanya. 

Freeport, ujarnya, juga diminta mengelola dampak lingkungan dari penempatan 

tailing di ModADA agar dapat meminimalisasi dampak lingkungan. 



Jika rekomendasi itu tidak dipenuhi, ujarnya, pihaknya akan menyesuaikannya 

dengan tindakan hukum sesuai UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LH. 

Pasal 41 hingga pasal 48 UU tersebut mengancam bagi siapa saja yang melakukan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipidana maksimal 10 tahun dan denda 

Rp500 juta dan jika mengakibatkan kematian dan luka parah maka dipidana 15 tahun 

dan denda Rp750 juta. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum ancaman pidana dan dendanya 

diperberat sepertiganya. 

"Jumlah itu memang kecil untuk Freeport, makanya kalau sampai Freeport 

melanggar, kami lebih senang dengan tuntutan perdata, jumlahnya bisa sangat besar 

jutaan dolar," katanya. 

Kegiatan pertambangan FI beroperasi sejak 1972 dengan produksi rata-rata pada 

2005 sebanyak 230 ribu ton bijih per hari.(*) 

 

Sumber: http://www.antara.co.id/seenws/?id=30536  

Lebih lanjut tentang Freeport, bisa dirunut di http://www.freeportindonesia.co.id  

 

 

Pokok Permasalahan: 

1. Bagaimana integrasi konsep pengelolaan lingkungan dan perlindungan HAM di 

Indonesia? 

2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan masyarakat terhadap pelanggaran 

HAM yang terjadi di aspek lingkungan hidup? 

3. dapatkah anda membuat studi perbandingan dengan negara lain tentang penerapan 

the rights to sound environment ini? 



Minggu ke 8 

Penerapan Sanksi Hukum Lingkungan 

 

 

A.  Instrumen Hukum Pidana Lingkungan 

Penegakan hukum lingkungan dalam berbagai kasus pencemaran dan 

perusakan lingkungan melalui isntrumen hukum pidana lingkungan dinilai lemah. Hal 

ini disebabkan oleh kompleksnya aspek yang muncul dalam proses penegakan hukum 

lingkungan. Dalam hal ini persoalan utama tidak disebabkan oleh faktor bukti semata, 

tetapi lebih banyak dipengaruhi faktor lain di luar lingkungan, yakni faktor politik, 

sosial, dan ekonomi. Penanganan pencemaran menjadi problem pelik dan perlu upaya 

penanganan lintas sektoral. 

Dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan melalui jalur pidana 

dimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui hukum administrasi negara 

dan hukum perdata ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. 

Kejahatan lingkungan berupa pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak 

pidana administratif (administrative penal law) atau tindak pidana yang mengganggu 

kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Tindak pidana tersebut telah 

diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam UU 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Mengingat persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, 

ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan harus dirubah dari 

ketentuan yang sifatnya ultimum remidium, yang menganggap bahwa pelanggaran 

hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi premium 

remidium yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam 

menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pilihan jatuh 

pada hukum pidana jika suatu kerusakan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan, 

misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap burung atau binatang yang 

dilindungi. Perbaikan atau pemulihan kerusakan termasuk tidak dapat dilakukan 

secara fisik.  



Lebih lanjut dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai 

adminstrative penal law atau public welfare offenses, yang memberi kesan ringannya 

perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-

sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan 

demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum 

lain. 

Kondisi semacam itu wajar, namun mengingat betapa pentingnya lingkungan 

hidup yang sehat dan baik, dan kedudukannya sebagai tindak pidana ekonomi serta 

kompleksitas kepentingan yang dilindungi tersebut di atas, baik yang bersifat 

antroposentris maupun ekosentris, maka ketentuan khusus (specific crimes) perlu 

dilengkapi dengan tindak pidana lingkungan yang bersifat umum dan mandiri terlepas 

dari hukum lain yang dinamakan generic crime atau core crime. Dalam perumusan 

tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan 

lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (actual harm), tetapi juga yang 

bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun 

kesehatan umum. Hal ini disebabkan oleh kerusakan tersebut sering kali tidak 

seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan 

dengan itu untuk generic crime yang relatif berat, sebaiknya memang dirumuskan 

sebagai tindak pidana materiil, dalam hal ini akibatnya merupakan unsur hakiki yang 

harus dibuktikan. Namun demikian, untuk tindak pidana yang bersifat khusus 

(specific crimes) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, 

maka perumusan bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi 

dapat dilakukan. Sikap batin yang menjadi elemen tindak pidana tersebut dapat 

mencakup perbuatan sengaja (dolus knowingly), sengaja dengan kemungkinan (dolus 

eventualis, recklesness) dan kealpaan (culpa, negligence). 

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, perlu dipertimbangkan adanya 

dua macam elemen, yakni elemenen material (material element) dan elemen mental 

(mental element). Elemen material mencakup pertama, adanya perbuatan atau tindak 

perbuatan sesuatu (omission) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana; dan kedua, 



perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar 

lingkungan yang ada. Elemen mental mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak 

berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, recklessness (dolus eventualis atau culpa 

gravis) atau kealpaan (negligence). Pembagian ini biasa dikenal dalam sistem hukum 

Anglo Saxon, sedang hukum Indonesia banyak dipengaruhi sistem hukum 

kontinental, membedakan kategori-kategori kesengajaan (dolus) dan kealpaan 

(culpa). 
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