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BAB III

PERAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN UPAYA

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DALAM PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya

agar dapat tetap lestari untuk kepentingan anak cucu di masa yang akan datang.

Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin terhadap perbuatan-perbuatan yang

sengaja atau tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Terutama

terhadap perbuatan-perbuatan yang dilatar belakangi kegiatan bisnis antara lain

yang bergerak di bidang kehutanan, pertambangan, maupun perusahaan-

perusahaan yang memiliki limbah. Para pelaku bisnis ini harus dapat

memperhitungkan akan terjadinya risiko kerusakan lingkungan dan memiliki

langkah-langkah yang dipersiapkan dengan pasti untuk penanggulannya baik

secara preventif maupun represif.25

Peran serta masyarakat terasa sangat penting dalam prosedur administratif

pengelolaan lingkungan, seperti misalnya perizinan, analisis mengenai dampak

lingkungan dan sebagainya. Perijinan merupakan salah satu instrumen yuridis

dalam hukum administratif lingkungan.

Dikemukakan oleh Van Wijk dan Konijnenbelt berkaitan dengan fungsi
hukum administrasi, dalam bukunya “Hoofdstukken van Administratief” yaitu :

“Administratief recht, bestuurecht-het heeft alles te maken met
administratie, bestuur, het bestuuren. Global gezegd: het is het juridische

25 Gatot Supramono, Op Cit, h. 4
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instrumentarium voor de overheid die zich actief bemoeit met de
samenleving; en aan de andere kant het recht dat de leden van de
samenleving invloed op en besvherming tegen dizelfde, zich met het en hun
omgeving bemoeiende overheid moet geven. Dat is nog maar een zeer
voorlopige en oppevlakkige aanduiding.” Artinya bahwa hukum
administratif, hukum tata pemerintahan, semuanya menyangkut
administratie, beestur, besturen. Secara umum dapat dikatakan hukum
administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara
aktif terlibat dengan masyarakat dan pada sisi lain hukum administrasi
merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat
mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap
penguasa.26

Hukum administrasi mengandung tiga unsur yakni hukum administrasi

adalah merupakan instrumen yuridis bagi penguasa atau pemerintah dalam

menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam kehidupan masyarakatnya, selain

itu hukum administrasi juga berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan setiap

anggota masyarakat dapat mempengaruhi penguasa sekaligus juga berfungsi

sebagai sarana perlindungan terhadap pemerintah atau penguasa. Wujud nyata dari

ketiga fungsi tersebut dapat ditemukan dalam instrumen perijinan yang ditetapkan

oleh pemerintah untuk mengkonkretisasi wewenangnya dalam mengatur dan

mengendalikan setiap kegiatan masyarakat dengan beberapa tujuan dan motif

tertentu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka

mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga generasi sekarang dan

mendatang dapat menikmati kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik.

Upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan yang

mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah melalui

instrumen hukum administrasi yang berupa audit lingkungan. Dalam ketentuan

Pasal 48-52 UUPPLH, dinyatakan bahwa pemerintah harus mendorong

26 Mukhlish dan Mustafa Lutfi, Op Cit, h. 85
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penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, atau dikenal juga

sebagai “volunteer enviromental audit”. Dalam konteks ini, pemilik kegiatan

belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Seandainya, pemilik

kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukan ketidakpatuhannya

pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan

pemilik kegiatan untuk melakukan audit lingkungan yang sering disebut dengan

“Compulsory Enviromental Audit”.27 Operasionalisasi audit lingkungan hidup

mulai tertata dan terlaksana dengan cukup baik ketika Wahana Lingkungan Hidup

(WALHI) yang adalah organisasi swadaya masyarakat (Non Goverment

Organisation-NGO) melakukan fungsi pengawasan.28

3.2 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG LINGKUNGAN

Peran Serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Bab XI Undang-Undang ini mengatur

mengenai Partisipasi Masyarakat, tepatnya dalam Pasal 96, yaitu:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui:

a. Rapat dengan pendapat umum;

27 Ibid
28 Samsul Wahidin, Op Cit, h. 44
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b. Kunjungan kerja;

c. Sosialisasi; dan/atau

d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang

perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas

substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan

Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat.

Dalam ayat (3), perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai

kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan termasuk

dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok

profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 188 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

rangka melaksanakan konsultasi publik.

3. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan

Peraturan Menteri.
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Bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud tersebut dijelaskan

dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , yaitu:

1. Masyarrakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis

dalam pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.

2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui:

a. Rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang

perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas

substansi Rancangan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.

4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan

Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan sangat

diperlukan mengingat bahwa peraturan tersebut dibuat untuk kebutuhan

masyarakat itu sendiri. Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) UUPPLH mengandung

substansi peran serta masyarakat (Public Participation). Hal ini tercermin dengan

memungkinkannya pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pengelolaan
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lingkungan hidup untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang

dengan melakukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dengan

melakukan paksaan pemerintah. Provinsi dari ketentuan ini menunjukkan adanya

kontrol sosial (Social Control). Pejabat yang berwenang harus secara serius

melaksanakan permohonan pihak kedua untuk menciptakan iklim penegakan

hukum yang efektif.29

Upaya preventif lain yang dapat dilakukan Pemerintah terhadap kegiatan

yang mempunyai potensi untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah

melalui instrumen hukum administrasi yang berupa audit lingkungan. Dalam

ketentuan Pasal 48-52 UUPPLH, dinyatakan bahwa pemerintah harus mendorong

penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan. Dalam konteks ini,

pemilik kegiatan belum melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Seandainya, pemilik kegiatan telah melanggar peraturan atau telah menunjukan

ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka

pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk melakukan audit

lingkungan yang sering disebut dengan “Compulsory Enviromental Audit”.30

3.3 PERAN SERTA DALAM PENERBITAN KEPUTUSAN DI BIDANG

LINGKUNGAN

Hak dan kewajiban untuk berperan serta tersebut mencakup baik tahap

perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya

dari hak berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha

29 Mukhlish dan Mustafa Lutfi, Op Cit, h.148
30 Ibid
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negara, khususnya tentang izin lingkungan.31

Perizinan dapat dipahami melalui dua pendekatan yaitu secara doktrinal

dan normatif. Dalam perspektif doktrinal, pemahaman perizinan terbagi atas

pengertian izin secara luas dan sempit. Pengertian izin secara luas adalah suatu

instrumen atau sarana yuridis yang mengandung suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.

Izin dalam arti luas adalah suatu perkenan dari penguasa kepada orang atau badan

yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

dilarang. Sedangkan pengertian izin secara sempit adalah pengikatan-pengikatan

pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk

menghalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-

tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap sebagai

tindakan tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan

sekedarnya. Dalam perspektif normatif adalah ditetapkannya izin sebagai bagian

dari perizinan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan.32

Pengertian izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

dalam rangka perlingdumgan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam memperoleh suatu

perizinan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

31 Ibid, h. 242
32 Mukhlish dan Mustafa Lutfi, Op Cit, h. 85-87.
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1. Adanya suatu tindakan hukum pemerintah yang berupa suatu penetapan

yang merupakan persetujuan membebeaskan pemohon dari suatu larangan;

2. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pemohon untuk

adanya pembebeasan;

3. Adanya suatu penetapan yang dilakukan melalui suatu prosedur tertentu.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka substansi pengelolaan

lingkungan hanya dapat berhasil menunjang terwujudnya sistem pembangunan

berkelanjutan (sustainable development), apabila administrasi pemerintahan dapat

berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrasi untuk

mencegah dan menanggulangi adanya pencemaran dan perusakan lingkungan

adalah melalui sistem perizinan. Tidak dapat dipungkiri jenis dan prosedur

perizinan di Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup masih

beraneka ragam rumit dan sukar ditelusuri, sehingga hal ini dapat menyebabkan

adanya suatu hambatan dalam kegiatan dunia usaha.

Penerbitan perizinan lingkungan dituangkan dalam bentuk keputusan

administratif organ pemerintahan yang tertulis dan bersifat sepihak serta diberikan

atas dasar wewenang hukum publik (hukum tata negara maupun hukum

administrasi)33 yang di Indonesia dikenal dengan nama Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (UU PTUN). Keputusan tentang perizinan lingkungan menciptakan

33 Sjachran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan, Citra
Aditya Bakti,Bandung, h. 383.
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keadaan faktual (konkret), individual, final, serta hubungan hukum. Perizinan

lingkungan bermuatan status hukum yang bersifat konstitutif yaitu menetapkan

hak dan kewajiban melalui ketentuan bagi pemegang izin. Perizinan lingkungan

adalah merupakan contoh yang representatif tentang adanya kebersamaan fungsi

instrumental dan fungsi normatif hukum lingkungan. Segi instrumental dari

perizinan lingkungan mencakup kebijaksanaan lingkungan yang dilaksanakan

dengan peran serta masyarakat. Ada beberapa izin yang sangat relevan berkaitan

dengan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan,

sebagai berikut :

1. izin HO, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Hinder Ondonantie, Stb. 1926
Nomor 226, Stb. 1927 Nomor 499, Stb. 1940 Nomor 14 dan 450, Stb.
1952 Nomor 274, Stb. 1981 Nomor 409, Stb. 1992 Nomor 551 yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Maret 1993 yang berifat pengaturan terpadu
tentang pengelolaan lingkungan;

2. Izin usaha industri, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;

3. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan dan
atau penimbunan limbah B3, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) a
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999;

4. izin pengangkutan limbah B3, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1)
b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999;

5. Izin pemanfaatan limbah B3, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) b
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999;

6. Izin operasi alat pengolahan limbah B3, sebagaimana diatur dalam Pasal
40 ayat (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;

7. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3, sebagaimana diatur
dalam Pasal 40 ayat (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;

8. Izin pembuangan air limbah, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;

9. Izin melakukan dumping ke laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;

10. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi
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dan/atau gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22-24 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999.

Dalam pembentukan Izin terdapat beberapa yang membutuhkan peran

serta masyarakat, diantaranya adalah penetapan izin gangguan daerah yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan Daerah yang selanjutnya disebut Permendagri nomor 27

tahun 2009. Gangguan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 2 adalah

segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu

kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan

umum secara terus-menerus. Izin ini berguna untuk tempat usaha/kegiatan kepada

orang atau pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,

kerugian, dan gangguan. Peran serta masyarakat di atur dalam Pasal 19

Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 yaitu:

1. Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat
berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

2. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian

izin; dan
b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap

lingkungan dan masyarakat.
3. Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan

pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian
akibat kegiatan dan/atau usaha.

4. Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan
dikeluarkan.

5. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika
berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

6. Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Apabila ditelisik secara komprehensif terhadap berbagai macam ragam

peraturan sebagaimana dimaksud, jelaslah bahwa betapa banyak dan kompleks

perizinan lingkungan di Indonesia, sehingga tidak dapat disebut sebagai suatu

“sistem” perizinan. Apabila materi perundang-undangan di bidang perizinan

dibahas, terasa bahwa ketentuan yang tumpang tindih dan membingungkan

pemrakarsa suatu rencana dalam kegiatan, dan juga masyarakat dalam

menyampaikan pendapat dalam prosedur penerbitan izin, apalagi prosedur yang

terpisah satu sama lainnya dengan instansi terkait yang berbeda dan dari segi

hukum lingkungan administratif mengandung sebuah kerancuan. Disinilah letak

arti pentingnya unifikasi sebagai jenis lingkungan menjadi satu izin, yaitu izin

lingkungan secara terpadu (integrate milieuvergunning).34

Peran serta masyarakat dalam hal penerbitan keputusan di bidang

lingkungan dapat dilihat dalam Perizinan. Peran Serta dalam Perizinan diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pasal 8:

1. Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan

pendekatan studi:

a. Tunggal;

b. Terpadu; atau;

c. Kawasan.

2. Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu)

34 Mukhlish dan Mustafa Lutfi, Op Cit, h. 93-96.
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jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau

pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga

pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan

kerja pemerintah kabupaten/kota.

3. Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1

(satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan

pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem

serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1

(satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja

pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

4. Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1

(satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya

saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan

kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 9:

6.1.1.1. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:

6.1.1.1.1.1. yang terkena dampak;
6.1.1.1.1.2. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
6.1.1.1.1.3. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam
proses Amdal.

6.1.1.2. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

6.1.1.2.1.1. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
6.1.1.2.1.2. konsultasi publik.

6.1.1.3. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

MARULITA YULIANA SIDABUKKE



52

6.1.1.4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan

terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
6.1.1.5. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota.
6.1.1.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan

masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45:

1. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau

Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal

dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

3. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

4. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak

dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai

Amdal.

Peran Masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini karena keterlibatan

masyarakat akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak

lingkungan hidup secara lengkap sehingga dapat menjadi kunci untuk
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penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang ada.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha

dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap

lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap

lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut

dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak

negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut

adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa

setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek

biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan

kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang

tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL- UPL harus

lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan

integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai

perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan

Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan UKL-
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UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin

Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses

perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam

terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha

dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek

teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil

keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha

dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin

lLngkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,

meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak

negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan

koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau

Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

Peran masyarakat dilibatkan dalam proses Amdal dan Izini Lingkungan adalah

agar:

a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Agar tujuan ini

dapat tercapai maka setiap penggung jawab rencana usaha dan/atau

kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen
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Kerangka Acuan (KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau

kegiatan kepada masyarakat antara lain mengenai deskripsi kegiatan

(deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek) dampak lingkungan hidup

potensial mungkin terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

b. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan

(STP) atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan. Dalam melakukan SPT, masyarakat dapat

melakukannya secara tertulis atau melalui proses konsultasi publik yang

dilaksanakan oleh pemrakarsa. Melalui penyampaian SPT ini, masyarakat

dapat menyampaikan umpan balik mengenai informasi mengenai kondisi

lingkungan hidup dan berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah

rencana usaha dan/atau kegiatan, aspirasi masyarakat dan penilaiannya

mengenai dampak lingkungan.

c. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait

dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha

dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

d. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas

proses izin lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam proses

penerbitan Izin Lingkungan tersebut.

UUPPLH telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi

masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Melalui asas partisipatif, setiap anggota masyarakat didorong

untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
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perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun

tidak langsung. Proses pengambilan keputusan yang sangat penting dan strategis

dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses izin

lingkungan.

Peraturan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) adalah Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak

Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dengan maksud untuk memberikan

pejabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan 46 dan Pasal 49 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang permohonan dan

penerbitan izin lingkungan.

UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 telah mengatur

bahwa dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

a. Pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen Amdal melalui proses

pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat

dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi

penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

Amdal.

b. Proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran,

pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin

lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang

wajib memiliki Amdal maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang

wajon memiliki UKL-UPL.
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Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan Izin

Lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan

kewajiban masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

mewujudkan pelaksanaan proses izin lingkungan yang transparan, efektif,

akuntabel dan berkualitas.

3.4 PERAN SERTA DALAM PENEGAKAN DI BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP

3.4.1 SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

a. Administratif : Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari ruang lingkup

hukum administrasi, dimana penegakan hukum administrasi adalah sarana hukum

administrasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan, sehingga

penegakan hukum administrasi memiliki 2 (dua) sifat yaitu preventif dan represif.

Sifat preventif adalah pencegahan untuk tidak terjadinya pelanggaran peraturan

perundang-undangan atau ketentuan perizinan lingkungan. Tindakan preventif ini

dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan

sifat represif adalah tindakan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan atau ketentuan perizinan lingkungan. Pada

hakekatnya penerapan sanksi administratif antara lain :35

a. Mencegah dan/atau menghentikan pelanggaran

b. Melindungi fungsi lingkungan hidup dan masyarakat dari kerusakan

35 P. Joko Subagyo, “Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya”, Rineka Cipta,
Jakarta, 1999, h. 81
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dan/atau pencemaran akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan

c. Memperkecil atau mengurangi resiko, bahaya, kerugian dan/atau korban

akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan sehingga harus dilakukan

upaya untuk menghentikan usaha dan/atau kegiatan

d. Membuat efek jera terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

dan/atau ketentuan perizinan lingkungan.

Pengawasan dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan

peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan

Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur dan diatur dalam Pasal 22-24

UUPPLH). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang

menyangkut perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan

(RKL),dan sebagainya. Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-

kemudahan pengelolaan lingkungan terutama di bidang keuangan, seperti

keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk

biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif

pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Dalam penyelesaian perselisihan lingkungan berdasarkan Hukum

Administrasi Negara, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa

penghentian sementara atau pencabutan izin dari Lingkungan Hidup berdasarkan

UU No. 23 Tahun 1997.

Pasal 25 menyatakan :
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1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berwenang melakukan paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk

mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi

akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan

penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain

berdasarkan Undang-Undang;

2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada

Bupati/Walikota madya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan

Daerah Tingkat I;

3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada

penjabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

4. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),

didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;

5. Tindakan penyelematan, penanggulangan dan/atau pemulihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran

sejumlah uang.

Pasal 26 menyatakan:

1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 menentukan :

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izizn usaha

dan/atau kegiatan;

2. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau

kegiatan kepada pejabat yang berwenang;

3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat

yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena

merugikan kepentingannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga

diatur mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif. Pasal 80 Undang-Undang

ini menyatakan:

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang

ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk

membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang

ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi

hutan, atau tindakan lain yang diperlukan;

2. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan

jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan

hasil hutan yang diatur dalam undang-Undang ini, apabila melanggar
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ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78

dikenakan sanksi administratif;

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 22 UUPPLH – Pasal 41 dan 42

UUPPLH adalah delik materiel yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta

penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Hal ini tentu

berbeda dengan pembuktian dalam perumusan delik lingkungan sebagai delik

formil seperti yang di formulasikan pada Pasal 43 dan 44 UUPPLH. Tata cara

penindakannya tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena

berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah.

Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi

aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah seusai dengan ketentuan

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian unsur hubungan kasual merupakan

kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif,

sehingga sulit untuk membuktikan pencemaran, terutama yang sifatnya

kimiawi.36

Prosedur penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup dapalam

penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997: “Sebagai penunjang

hukum administrasi, berlakuknya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan

36 Siti Sundari Rangkuti, Op Cit, h. 216-218.
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asas subsidaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila

sanksi bidang hukum lain seperti sanksi hukum administrasi dan sanksi perdata,

dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau

tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar

dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”.

Jika kita melihat kebelakang pada Undang-Undang Lingkungan Hidup

Nomor 4 Tahun 1982 termuat dalam Pasal 22 yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan

rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur

dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain yang diancam

dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau

dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah);

2. Barangsiapa karena kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan

rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur

dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diancam pidana

dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan

dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah

pelanggaran”.

Perusahaan atau pencemar dengan adanya ketentuan dan uraian tersebut,

menghadapi 3 tuntutan sekaligus, yaitu:
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a. Membayar ganti rugi kepada penderita;

b. Membayar ganti rugi kepada negara dan sanksi administratif berupa

penghentian sementara atau pencabutan izin usaha; dan

c. Sanksi pidana penjara dan/atau denda

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, keseluruhan sanksi tersebut diatas
dapat bersifat kumulatif. Gabungan dari berbagai ketentuan yang dikenakan
kepada pencemar atau perusak seperti yang tertera dalam Undang-Undang
Lingkungan Hidup terdapat pula pada keputusan yang diambil oleh European
Council of Enviromental Law dalam Resolusinya Nomor 5 yang diambil pada
tanggal 25 Juni 1977 di London, yang berbunyi:37

“The main sanction of inprisonment and fines should be supplemented by
compesantory privisions, possibly subject to penalty dues for non-
perfomances, such as restoration of the area or premises affected,
instalation of pollution control devices”Artinya: Sanksi utama penjara dan
denda dapat ditambah dengan tindakan ganti rugi, kemungkinan seseorang
dihukum berkaitan dengan kerusakan, misalnya perbaikan lingkungan
tersebut atau dampak yang terjadi, instalasi pengawasan polusi sebagai
tujuan.

c. Keperdataan

Hukum lingkungan keperdataan, merupakan salah satu aspek dari berbagai

aspek hukum lingkungan lainnya. Sebagaimana dikatakan Drupsteen, bahwa

hukum lingkungan meliputi pula aspek hukum administrasi, pidana, pajak, bahkan

hukum internasional yang dalam perkembangannya telah menjadi bidang hukum

yang berdiri sendiri. Dari segi substansinya, secara umum hukum lingkungan

keperdataan menurut Munadjad Danusaputro mengandung ketentuan-ketentuan

yang mengatur tatanan masyarakat orang-seorang berikut badan-badan hukum

perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi huubungan orang-seorang

berikut badan-badan hukum perdata berhadapan dengan badan-badan negara,

manakala badan-badan negara tersebut bertindak sebagai badan hukum perdata

37 Koesnadi Hardjisoemantri, Op Cit, h. 366
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dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya.38 Pandangan ini masih bersifat

umum, karena hanya menekankan pada pengaturan tatanan hubungan keperdataan

pada umumnya dan belum difokuskan pada hubungan keperdataan dalam bidang

lingkungan hidup. Hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait

dengan pemenuhan hak dan kewajiban antarindividu atau kelompok mengenai

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika salah satu pihak dirugikan, maka ia

dapat meminta segera dihentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu

dan sekaligus menuntut ganti rugi kerugian serta pemulihan hak-hak uang

dirugikan. Pengertian lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum

lingkungan keperdataan dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum

lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang

menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak

mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar. Dari pendapat di atas,

jelaslah bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat

ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang,

kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu

pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka

dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan

keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat

38 Munadjat Danusaputro, Op Cit , h. 110.
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untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan

terhadap pencemar.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang

lazim dipakai adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 dab Pasal 1365

serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya

disebut BW. Pasal 1243 BW menerangkan, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai mewajibkan, apabila si

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”. Pasal 1365 BW

berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan beban pembuktian Pasal

1865 BW mengemukakan, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas

mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa

itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan

hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.

Beban pembuktian diberikan secara seimbang kepada penderita maupun

kepada pihak tercemar atau perusak lingkungan hidup. Penggunggat diberikan

kesempatan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan-

kegiatan yang mengandung risiko mempunyai akibat-akibat berbahaya atau

menimbulkan gangguan (pencemaran atau perusakan) sebaliknya adalah tanggung

jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

MARULITA YULIANA SIDABUKKE



66

mengandung risiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau

menimbulkan gangguan.39

3.4.2 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur

dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup secara khusus

mengantur mengenai penyelesaian lingkungan hidup. Pasal 30 menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui

pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela

para pihak yang bersengketa;

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini;

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak

yang bersengketa.

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

39 Mohammad Taufik Makarao, Op Cit,h. 243
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penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan

jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan

maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat

membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan

hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang Penyelesaian Sengketa

lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. Pasal 34 menyatakan:

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain

atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa

atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Pasal 35 menerangkan:

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang

menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan

limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secaara mutlak

atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi

secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau
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perusakan lingkungan hidup;

2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari

kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika

yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini

a) Adanya bencana alam atau peperangan; atau

b) Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau

c) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggyng jawab ganti

rugi.

Pasal 36 menerangkan:

1. Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum

Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui

adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan

bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan

berbahaya dan beracun.
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Pasal 37 Menyatakan:

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan

dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah

lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga

mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi

pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat

bertindak untuk kepentingan masyarakat.

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peratuan Pemerintah.

Secara lebih rinci Pasal 38 menerangkan:

1. Dalam rangka penyesesuaian tanggung jawab pengelolaan lingungan

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
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menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup;

c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 39 menyatakan, tata cara pengajuan gugatan dalam masalah

lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup

mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Peran Serta Masyarakat terdapat dalam Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 yang selanjutnya disebut PERMEN

Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan

Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Peraturan

Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

a. Masyarakat dalam melakukan pengaduan; dan

b.Instasi yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan

pengaduan.

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap

orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seperti yang dinyatakan dalam

pasal 1 angka 2 PERMEN Nomor 09 Tahun 2010 bahwa Pengadu adalah orang

perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengadu yang

dimaksud adalah untuk melakukan proses pengaduan yang adalah penyampaian

informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang

bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
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lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan (Pasal 1 angka 1). Proses penanganan

pengaduan ini meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan

rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil

penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.

Tata cara pengaduan diatur dalam Bab II yang dimulai dari Pasal 4 sampai

dengan Pasal 8 PERMEN Nomor 09 Tahun 2010. Pengaduan dapat dilakukan

secara lisan yaitu dengan cara disampaikan secara langsung kepada petugas

penerima pengaduan  dan/atau melalui telepon. Pengaduan secara lisan yang

disampaikan secara langsung kepada petugas pengaduan yaitu dengan cara

pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sesuai sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini. Pengaduan melalui telepon adalah petugas penerima

pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I. Pengaduan secara tertulis juga dapat dilakukan

yaitu melalui:

a. Surat;

b. Surat elekronik;

c. Faksimile;

d. Layanan pesan singkat; dan/atau

e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi:

1. Identitas pengadu yang memuat nama, alamat, dan nomor telepon yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

MARULITA YULIANA SIDABUKKE



72

bisa dihubungi;

2. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

3. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

4. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

5. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang

bertanggung jawab yang dapat disampaikan melalui kepada desa/lurah atau camat

setempat. Apabila pengaduan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis tidak

ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja maka pengadu dapat

menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi.
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