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BAB I      

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUDNRI) merupakan bentuk Konstitusi  Negara dimana merupakan hasil 

kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Berlakunya UUDNRI 1945 

berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat, sehingga UUDNRI 1945 

merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Salah satu fungsi negara dalam sistem negara modern adalah 

mengatur hubungan-hubungan manusia yang terjadi dalam masyarakat, 

memberikan batasan-batasan atau keleluasaan serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat, karena peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara  dan 

digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat.
1
 Dalam  suatu negara 

modern, negara menghukum siapa saja yang melanggar, negara menciptakan 

sistem hak dan kewajiban yang sangat luas, dan menjamin hak-hak tersebut 

dengan memaksakan  dilakukannya kewajiban-kewajiban.  

Sebagai Konstitusi UUDNRI 1945 yang membuat cita-cita, prinsip-

prinsip dan dasar-dasar penyelenggaraan negara.  Cita-cita pembentukan 

negara republik indonesia yang dikenal dengan istilah tujuan nasional tertuang 

pada alenia keempat pembukaan UUDNRI 1945, yaitu (a) melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan 

kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d)  ikut 

                                                             
1
 Mac Iver, Negara Modern, Akasia Baru, Jakarta : 1990, h. 12-14. 



 
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS                     HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN…                 M. ALPIAN  
2 

 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Piagam Hak 

Asasi Manusia yang di muat dalam Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia (Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998): “hak 

atas lingkungan  (hidup)  yang baik dan sehat”  merupakan  “hak fundamental-

konstitusional”.
2
  Dalam  hal itu Konstitusi yang berwawasan lingkungan atau 

konstitusi hijau sangat diperlukan. Walaupun istilah green constitution 

(konstitusi hijau) belum banyak didengar.
3
  Yang tidak seperti isu demokrasi 

dan hak asasi manusia yang telah menjadi wacana umum.  

Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam tatanan normatif 

konstitusional untuk mendapat penawaran layak sebagai bagian dari hak asasi 

manusia yang elementer. Gerakan untuk mengkonstitusionalkan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bukti nyata betapa 

pentingnya masalah lingkungan untuk disikapi oleh para generasi modern 

dewasa ini.
4
 Untuk menikmati lingungan yang baik dan sehat serta 

perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan atau 

                                                             
2
Suparto Wijoyo, Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup,  Airlangga University Press, 

Surabaya. 2017, h. 103. 

 
 
3
Jimly Asshiddiqie, Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 22.   

 
 
4
Suparto Wijoyo, Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Surabaya: Airlangga 

University Press. 2009, h. 1. 
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environmental protection.
5
 Dalam membebankan kewajiban untuk 

memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam agar dapat 

dinikmati oleh generasi yang akan datang. Konferensi ini berpengaruh 

terhadap gerakan kesadaran lingkungan yang tercermin dari perkembangan 

dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya 

Perundang-Undangan Nasional.
6
  

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah berlaku lebih kurang 15 tahun. 

Untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum  

lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang tersebut mengalami 

pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya setelah berlalu selama 12 tahun 

maka dengan alasan yang sama demi mengakomodasi tuntutan globalisasi 

zaman maka pada Tanggal 3 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7
 

Perbedaan mendasarnya adalah  adanya penguatan  terhadap perinsip-perinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola 

pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan wewenang pusat dan daerah. 

                                                             
5
Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Asas Subsidaritas dan 

Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Mandar Maju. Bandung, 2007,  

h. 1. 

 
6
Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia. Edisi Revisi, Alumni, Bandung,. 2001. h. 24. 

 
7
 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembar Negara RI Nomor 

5059. 
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Pengaturan hukum lingkungan secara terpadu, integral dan aspiratif, 

tidak kaku (rigid), sepihak dan otoriter mutlak dilakukan untuk mewujudkan 

perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap hak 

setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini setidaknya 

sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan 

terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa “setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 

manusia”. Kemudian ketentuan serupa juga dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyebutkan “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”.  

Berbagai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di atas 

menegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas lingkungan 

yang baik dan sehat. Hal ini merupakan kebutuhan primer atau hak dasar bagi 

setiap orang. Namun, dengan melihat perkembangan kondisi lingkungan akhir 

ini yang terkesan dibiarkan begitu saja dan kurang aktifnya Pemerintah 

maupun Masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar terhadap 

lingkungan yang baik dan sehat, dimana merupakan hak bagi setiap warga 

negara untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, tidak terpenuhi 

secara optimal. Sehingga, semua produk Perundang-Undangan tersebut 

dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan 

untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup.  
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Muncul pemikiran menginstitusionalisasi hak atas lingkungan yang 

baik dan sehat sebagai fundamental rights. Pemikiran tersebut tidak sekedar 

didasarkan pada orientasi domestik belaka, tetapi ia didasarkan pada 

pemikiran yang berperspektif universal. Isu lingkungan pada era sekarang ini 

tidak bersifat non-teritorial semata. Dampak Negatif dan Positif pengelolaan 

lingkungan hidup suatu Negara tidak hanya berdampak pada Negara sendiri, 

tetapi juga pada Negara Tetangga seperti Negara Malaysia, Singapore dan 

Thailand. 

Dalam UUDNRI 1945 yang menentukan bahwa hak atas lingkungan 

yang baik dan sehat sebagai salah satu Hak Asasi Manusia tetapi hanya 

sekedar menginkorporasi (menyatukan) hak tersebut menjadi materi muatan 

Konstitusi yang berprespektif pengakuan semata. Padahal, hak tersebut 

mestinya diletakkan pada perspektif kewajiban dasar Negara yang 

komprehensif. Contohnya, hak tersebut diatur dari segi penjaminan, 

pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan penegakannya. 

Pasal 28H ayat (1)  menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan 

dalam UUDNRI 1945 ini kemudian dilaksanakan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup,
8
 Pasal 65 ayat (1) “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
9
 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan amanat dari 

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 28H UUD 

1945 yang perlu dijalankan dan di jaga, akan tetapi dalam Pasal 69 ayat (1) 

“setiap orang dilarang” huruf h menyatakan “melakukan pembukaan lahan 

dengan cara membakar” dan di ayat (2) menyatakan “ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

kearifan lokal di daerah masing-masing”. 

Penegasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) 

huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak konsisten dan kontra 

produktif dengan keberadaan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 dangan  penjelasan,
10

 “yang memperbolehkan pembakaran lahan 

dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per-kepala keluarga untuk 

ditanami jenis verietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah 

penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. 

Berdasarkan  latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas 

persoalan ini untuk diangkat sebagai sebuah isu hukum untuk selanjutnya 

dianalisis menjadi suatu karya ilmiah berbentuk tesis, dengan judul “Hak 

                                                             
8
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

 
9
Lihat  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  Pasal  65 ayat (1) tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 
10

 Lihat Penjelasan Pasal 69 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Perundang-Undangan di 

Indonesia” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Konstitusionalitas Hak Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan 

Sehat Dalam Ketentuan Pasal 28H UUD 1945 ? 

2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lingkungan 

Hidup ? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan proposal tesis ini adalah: 

1. Untuk Menganalisis Konstitusionalitas Hak Mendapatkan Lingkungan 

Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Ketentuan Pasal 28H UUD 1945. 

2. Untuk Menganalisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di 

Bidang Lingkungan Hidup. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan tesis ini adalah: 

1. Manfaat bagi Akademisi 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperluas ilmu dan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

lanjutan khususnya di bidang hukum pemerintahan yang berhubungan 

dengan lingkungan hidup. 
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2. Manfaat bagi Praktisis 

Penulisan tesis ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan 

ataupun masukan dikalangan praktisi hukum serta pemerintah yang bisa 

digunakan sebagai sarana maupun masukan dalam membuat peraturan 

untuk menentukan sebuah kebijakan, maupun instansi tertentu yang 

berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Barguna sebagai bahan pengetahuan serta masukan bagi masyarakat 

luas dalam hal proses menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Konsep Negara Hukum 

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan 

terjemahan langsung dari rechtsstaat.
11

 Istilah paham rechtstaat mulai 

popular di Eropa sejak abad ke-19, meskipun pemikiran tentang itu sudah 

ada sejak lama. Istilah the rule of law popular setelah diterbitkan buku 

Albert Venn Dicey pada Tahun 1885 dengan judul Introduction To The 

Study Of The Law Of The Constitution. Dari latar belakang dan sistem 

hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep rechtsstaat 

dengan konsep rul of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini 

tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada 

dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang 

                                                             
11

Azhary, “Pancasila dan UUD 1945”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 20-21. 
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utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan 

sistem sendiri yaitu, sistem hukum sendiri.
12

 

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme 

sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep rule of law berkembang 

secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi suatu kriteria rechtsstaat dan 

kriteria rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum 

kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of law bertumpu 

atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah 

administratif, sedangkan karakteristik common law  adalah judicial.
13

 

Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah: 

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat 

ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 

2. Adanya pembagian kekuasaan negara; 

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyar. 

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari rule of law sebagai 

berikut:
14

 

1. Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk 

menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 

                                                             
12

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia” Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, h. 72. 

 
13

 Ibid, h. 72. 

 
14

 Ibid, h. 80. 
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kesewenang-wenangan, prerogratif atau discretionari authority 

yang luas dari pemerintah. 

2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari 

golongan kepada ordinari law of the land yang dilaksanakan oleh 

ordinary court; ini berarti bahwa tidak orang yang berada di atas 

hukum; tidak ada peradilan administrasi negara. 

3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa 

hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi 

dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh 

peradilan. 

Dalam negara kedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (negara 

hukum demokrasi) terkandung pengertian bahwa hukum adalah supreme 

(yang tertinggi) dibanding semua alat kelengkapan yang ada. Dengan kata 

lain, negara yang menempatkan hukum sebagai alat kekuasaannya dan 

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan 

dibawah kekuasaan hukum.15 

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan Proklamasi 

Kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

sebagai konstitusi, maka terbentuklah sistem norma hukum negara republik 

Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem yang 

berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, 

                                                             
15

A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu 

Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman), 

Jakarta: 1992, h. 8. 
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dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar 

negara (staats fundamental norm) Republik Indonesia yaitu Pancasila.16 

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, pancasila 

merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang 

tertinggi, yang kemudian berturut-turut di ikuti oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 inilah yang dikenal sebagai konstitusi yang merupakan 

hukum dasar negara yang meliputi semua aturan-aturan mengenai dasar dan 

landasan sistem negara.
17

 Dalam arti material, konstitusi merupakan 

himpunan asas-asas, institusi-institusi dan aturan-aturan yang menentukan 

dasar-dasar struktur dan bekerja suatu masyarakat yang di organisir secara 

kenegaraan.
18

 

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 

ayat (3), berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi 

ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara 

dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan 

                                                             
16 

Maria farida, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisus, Yogyakarta: 1998, h. 39. 

 
17 

A.S.S. Tambunan, Hukum Tata Negara Perbandingan, Popuris Publisher, Jakarta: 

2001, h. 22. 

18
 Ibid, h. 23. 
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ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi 

kekuasan baik yang dilakukan oleh negara maupun penduduk.
19

 

Sementara itu dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum 

membawa konsekuensi terdapat peranan hukum administrasi negara, 

semakin sedikit campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dan akan 

semakin kecil pula peranan hukum admisitarasi negara didalamnya. 

Sebaliknya, dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan 

semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.
20

 

Sebagai konsekuensi dari asas negara hukum baik menurut konsep 

rule of law maupun  rechtsstaat (democratische rechtsstaat), maka 

pemerintah harus bertanggung jawab (responsible) terhadap apa yang 

menjadi sikap, perilaku dan tindakannya kepada rakyat dalam rangka 

menjalankan fungsi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, Indonesia 

sebagai negara hukum (rechstaat) di dalamnya terkandung pengertian 

adanya pengakuan pada prinsip supremacy of law dan constitutionalism, 

yang pada hakikatnya bahwa dalam negara hukum, hukum harus menjadi 

penentu segala-galanya sesuai dengan doktrin the rule of law.
21

 

 

 

                                                             
19

 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia  Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2010.  h. 80. 

 
20

Ni‟matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, UUI Press, 

Yogyakarta: 2005, h. 2. 

 
21

Jimly Asshiddiqie dan M. Solly Lubis, Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era 

Reformasi, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2002, h. 80-81. 
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1.5.2. Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang berisi 

norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan 

oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana 

undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-

undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan 

yang berlaku. Produk legislatif atau produk legislator yang dimaksud di sini 

adalah peraturan yang berbentuk undang-undang, dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), dan pembahasan dilakukan bersama-sama 

dengan presiden/pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama akan 

disahkan oleh Presiden dan diundangkan sebagaimana mestinya atas 

perintah Presiden. Untuk undang-undang tertentu, pembahasan bersama 

dilakukan dengan melibatkan pula peranan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD).
22

 

Selain peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Adapula peraturan 

yang disusun dan ditetpkan oleh lembaga Eksekutif Pelaksana Undang-

Undang. Setiap lembaga pelaksana Undang-Undang dapat diberi 

kewenangan regulasi oleh Undang-Undang dalam rangka menjalankan 

Undang-Undang yang bersangkutan. 

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bentuk-bentuk dan tataurut 

Peraturan Perundang-Undangan dimaksud adalah (i) Undang-Undang Dasar 

                                                             
22

Lihat Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 42 UU No. 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD. 



 
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS                     HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN…                 M. ALPIAN  
14 

 

Negara Republik Indonesia; (ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat;  (iii) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; (iv) Peraturan Pemerintah; (v) Peraturan Presiden; (vi) Peraturan 

Daerah Provinsi; (vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
23

 Namun, 

disamping bentuk-bentuk yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 itu, masih ada bentuk Peraturan lainnya yang sampai sekarang 

masih berlaku atau masih terus dibuat dalam praktek. Misalnya, banyak 

ketetapan-ketetepan MPR/S yang masih ada dan diberlakukan berdasarkan 

Ketetapan (TAP) MPR Nomor I/MPR/2003, meskipun MPR sendiri dewasa 

ini tidak lagi mempunyai kewenangan menetapkan ketetapan yag bersifat 

mengatur (regeling). 

Selain itu dalam peraktik, kita juga dapat menjumpai banyak sekali 

bentuk-bentuk Peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Bank 

Indonesia (PBI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan 

Mahkamah konstitusi (PMK), Peraturan atau Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), dan lain sebagainya. Keputusan-keputusan para pejabat yang 

bersifat regeling atau yang mengandung regulasi juga masih banyak yang 

dituangkan  dalam bentuk Keputusan-Keputusan yang di tetapkan untuk 

maksud mengikat untuk umum. Misalnya, keputusan-keputusan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 

Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK), serta termasuk Keputusan-

Keputusan Menteri, Seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, 

                                                             
23

Lihat Pasal 7 ayat (1) Mengenai Hirarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-

Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agarma, Menteri 

Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, 

Menteri Tenaga Kerja, dan sebagainya. Demikian juga Keputusan-

Keputusan Direktur Jendral seperti Direktur Jendral Bea Dan Cukai, 

Direktur Jendral Pendidikan Dasar , dan lain sebagainya.
24

 

Hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut : 

1) Peraturan Dasar ( Undang-Undang Dasar 1945) 

Peraturan dasar itu dapat meliputi naskah UUD sebagai naskah induk, 

naskah perubahan UUD sebagai naskah perubahan, dan naskah 

Piagam Dasar sebagai naskah pelengkap. Mengenai naskah Piagam 

Dasar ini, misalnya, Piagam Dasar HAK Asasi Manusia. UUD 

meliputipembukaan dan Batang Tubuh, sedangkan penjelasannya 

diusulkan agar dihapuskan dari pengertian UUD. Dalam sistem 

hukum Indonesia, yang dapat dikategorikan sebagai peraturan dasar 

adalah naskah Undang-Undang Dasar, Naskah perubahan Undang-

Undang Dasar, dan ketetapan-ketetapan MPR yang bersifat mengatur 

dan berisi hal-hal yang seharusnya menjadi materi Undang-Undang 

Dasar. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan dengan Perubahan 

Peratama sampai Keempat, makin berkembang pengertian bahwa 

format peraturan dasar ini, terutamamenyangkut kedudukan ketetapan 

MPR sebagai salah satu bentuk peraturan tidak dapat lagi di 

                                                             
24

Jimbly Asshiddiqe, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I”, Sekretaris Jendral 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,  h. 204.  
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pertahankan. Format peraturan dasar yang dapat dipertahankan secara 

akademisi hanya naskah Undang-Undang Dasar, yang keduanya 

sama-sama merupakan produk Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Oleh karena itu, naskah UUD dan Perubahan UUD haruslah berkepala 

surat Majelis Permusyawaratan Rakyat.
25

 

2) Ketetapan MPR/S 

Istilah ketetapan MPR/S tersebut sebenarnya tidak terdapat 

dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Moh. 

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, istilah ini mungkin diambil oleh 

MPRS pada sidang-sidangnya yang PERMA dari bunyi Pasal-Pasal 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa MPR 

berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar, Garis-Garis Besar 

Dari pada Haluan Negara (Pasal 3), dan memilih Prisiden dan Wakil 

Presiden (Pasal 6 ayat 2). Namun, ketetapan majelis permusyawatan 

rakyat sementara (MPR/S) itu sediri sampai dengan sekarang masih 

merupakan sumber hukum, karena masih ada beberapa ketetapan 

majelis permusyawaratan rakyat sementara yang dinyatakan tetap 

berlaku oleh ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.
26

 

Seperti diketahui, setelah perubahan keempat UUD 1945, status 

hukum ketetpan MPR/S yang bersifat mengatur (regeling) dianggap 

tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. MPR menurut Pasal 3 

                                                             
25

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2017, h. 279-280. 
26

 Jimly Asshiddiqe, Op.Cit, h. 211. 
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juncto Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 hanya memiliki 4 (empat) 

kewenangan  konstitusional saja, yaitu (i) mengubah dan menetapkan 

UUD, (ii) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, (iii) 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya 

menurut UUD 1945, dan (iv) memilih Presiden dan/atau Wakil 

Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Oleh karena itu tidak ada 

lagi ketetapan MPR yang bersifat pengauran (regeling) yang boleh 

dibuat oleh MPR di masa mendatang.
27

 

Terhadap berbagai ketetapan MPR/S yang sudah ada dan di 

warisi dari masa lalu, telah di adakan peninjauan menyeluruh 

mengenai materi dan status hukumnya berdasarkan ketetapan MPR 

Nomor I/MPR/Tahun 2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 

Status Hukum Ketetpan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Tahun 1960 

sampai dengan Tahun 2002.
28

 Ada ketetapan MPR/S yang dinyatakan 

sudah dicabut, ada yang dinyatakan masih berlaku sampai 

terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2004. 

Adapula ketetapan yang dinyatakan masih berlaku sampai materinya 

diatur dengan undang-undang. Namun demikian, selain itu semua, 

sampai sekarang masih terdapat 8 (delapan) ketetapan MPR/S yang 

                                                             
27

 Ibid, h. 212. 

 
28

Lihat Himpunan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Berdasarkan Ketetpan MPR-

RI No. I/MPR/Tahun 2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 

MPRS dan Ketetapan MPR-RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. (Jakarta; Sekretaris 

Jenderal MPR 2003). 
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dapat dikatakan masih berlaku sebagai Peraturan yang mengikat untuk 

umum. 

Status hukum kedelapan ketetapan MPR/S yang tersisa ini tidak 

dapat dikategorikan sebagai Undang-Undang Dasar, karena ketika 

dibuat materinya memang tidak dimaksudkan sebagai norma hukum 

dasar atau Konstitusi. Namun, karena lembaga yang menetapkannya 

adalah MPR, maka dapat saja timbul penafsiran seakan-akan 

ketetapan MPR/S itu setingkat kedudukannya dengan undang-undang 

dasar. Akan tetapi, status hukum ketetapan MPR/S yang tersisa itu 

dapat pula ditafsirkan setingkat kedudukannya atau dapat 

dipersamakan dengan Undang-Undang. 

Dipersamakan  itu berarti tidak harus sama, tetapi secara teknis 

hukum kedudukannya dapat dianggap sama. Sebab, MPR sendiri telah 

menentukan, ada di antara ketetapan-ketetapannya itu yang masih 

berlaku sampai materinya ditentukan oleh Undang-Undang, hal itu 

menunjukan bahwa MPR sendiri telah menundukkan status hukum 

ketetapan-ketetapannya itu setingkat dengan Undang-Undang, karena 

ketetapan-ketetapannya tersebut dapat diubah dengan Undang-

Undang. Meskipun secara formil bentuknya bukan Undang-Undang 

(wet), tetapi secara materiel ketetapan-ketetapan MPR/S tersisa itu 

adalah juga Undang-Undang atau wet in materiele zin.
29

 

3) Undang-Undang (UU) 
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Jimly Asshiddiqe, Op.Cit, h. 214. 
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Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan  membentuk 

Undang-Undang”.
30

 Undang-Undang itu selalu berisi segala sesuatu 

yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat 

Undang-Undang Dasar dibidang tertentu yang memerlukan pesetujuan 

bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena 

itu, ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) bahwa “setiap rancangan 

Undang-Undang itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Pada ayat (4)-nya 

menentukan, “presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.  

Produk Undang-Undang ini merupakan bentuk hukum peraturan 

yang paling tinggi statusnya di bawah Undang-Undang Dasar. Jika 

dibandingkan dengan sistem hukum di Negara Belanda, Undang-

Undang dapat dipadankan dengan wet yang mempunyai kedudukan 

tertinggi dibawah grondwet, atau seperti di amerika serikat dengan act 

(legislative act) yang berada langsung di bawah constitution. Sebagai 

produk hukum, undang-undang baru mulai mengikat untuk umum 

sebagai algemeene verbindende voorschiften (peraturan yang 

mengikat untuk umum), yaitu pada saat diundangkan.
31

  

                                                             
30

 Bandingkan dengan Ketentuan Pasal 5 UUD 1945 sebelum Amandemen, yang 

menyatakan “Presiden Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dengan Persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat”.    
31

 Op.Cit. h. 203. 
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Setiap keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang di bidang peraturan (regelendaad) yang berisi norma 

hukum (legal norms) dan mengatur tingkah laku yang mengikat untuk 

umum dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Undang-

undang hanyalah merupakan salah satu bentuknya,
32

 yaitu sebagai 

peraturan yang dibentuk oleh DPR, dibahas dan disetujui bersama 

oleh DPR dan Presiden, dan disahkan oleh Presiden, serta 

diundangkan sebagaimana mestinya atas perintah Presiden, sehingga 

menjadi norma hukum mengikat untuk umum. Dengan begitu, 

Undang-Undang berbeda dari pengertian peraturan perundang-

undangan pada umumnya. Peraturan perundang-undangan itu adalah 

segala bentuk peraturan negara dari jenis yang tertinggi dibawah 

Undang-Undang Dasar sampai dengan yang terendah, yang dihasilkan 

dan ditetapkan secara atributif dari peraturan yang lebih tinggi atau 

secara delegasi dari pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang 

(legislative power, wetgevende macht, atau  gesetzgebende gewalt).
33

  

Maka artinya bahwa Undang-Undang Dasar tiak termasuk pengrtian 

perundang-undangan. 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 
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 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 

1992, h. 4. 

 
33

Abdul Latif, Hukum dan Peraturan  Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintah 

Daerah, UII- Press, Yogyakarta 2010, h. 38-39. 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai 

sumber hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan, 

“presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

Undang-Undang sebagaimana mestinya”, sedangkan Pasal 22 

menentukan:
34

 

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden 

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang; 

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan 

dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut; 

(3) Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan 

pemerintah itu harus dicabut. 

Untuk memudahkan, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 

Undang-Undang ini biasanya disingkat “PERPU”. Dalam konstitusi 

RIS 1949 dan UUDS 1950, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 

Undang-Undang disebut dengan istilah “Undang-Undang Darurat”. 

Kecuali terhadap sebutannya yang berlainan, tidak ada perbedaan 

yang prinsipil antara PERPU  menurut UUD 1945 dan Undang-

Undang Darurat menurut Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itu. 

Bagaimanapun, PERPU itu sendiri memang merupakan 

Undang-Undang yang dibentuk dalam keadan yang darurat yang 

menurut istilah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “dalam hal 

ihwal kegentingan yang memaksa”. Istilah hal ihwal kegentingan yang 

memaksa dan darurat di sini tentu tidak boleh dikacaukan dan 

                                                             
34

 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah 

Amandemen Pasal 22. 
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diidentikkan dengan pengertian “keadaan bahaya” menurut ketentuan 

Pasal 12 UUD 1945. Keadaan darurat atau dalam hal ihwal 

kegentingan yang memaksa di sini adalah keadaan yang ditafsirkan 

secara subjektif dari sudut pandang Presiden/Pemerintah, disatu pihak 

karena (i) Pemerintah sangat membutuhkan suatu Undang-Undang 

untuk tempat menuangkan suatu kebijakan yang sangat penting dan 

mendesak bagi negara, tetapi di lain pihak (ii) waktu atau kesempatan 

yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan dewan perwakilan 

rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya.
35

 

Oleh karena itu, dari segi substansinya sebenarnya juga 

merupakan Undang-Undang dalam arti material (wet in materiele zin). 

Sebab, substansi norma yang terkandung didalamnya adalah materi 

Undang-Undang bukan  materi Peraturan Pemerintah. Materi normatif 

tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah hanya bersifat 

sementara waktu saja, karena itu harus mendapat persetujuan DPR 

dalam persidangan yang berikut. Jika tidak  mendapat persetujuan 

DPR, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut oleh Presiden. 

Jadi, substansinya adalah substansi Undang-Undang, tetapi bentuk 

formilnya adalah peraturan pemerintah. Oleh karena itu, perpu 

dianggap sederajat kedudukannya dengan Undang-Undang, sehingga 
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 Abdul Latif , Op.Cit. h. 210. 
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materi muatannya sangat mungkin bertentangan atau bersifat 

mengubah ketentuan Undang-Undang yang sebelumnya.
36

 

5) Peraturan Pemerintah 

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-

Undang sebagaimana mestinya. Dikarenakan peraturan pemerintah 

diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang, maka tidak mungkin 

bagi presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada 

Undang-Undangnya. Oleh karena itu, Undang-Undang selalu 

mendahului Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan pemerintah 

dapat dibentuk hanya atas dasar perintah Undang-Undang. Dengan 

pekara lain, peraturan pemerintah itu merupakan bentuk delegated 

legislation atau kewenangan uang didelegasikan oleh principal 

legislator atau pembentuk Undang-Undang kepasa presiden selaku 

kepala pemerintahan akan menjalankan (eksekutif) Undang-Undang 

yang bersangkutan.
37

 

Dalam hubungan dengan pendelegasian kewenangan itu, 

kadang-kadang timbul persoalan, misalnya, kewenangan yang 

dilegasikan tersebut disalah gunakan oleh pemerintah. Jika 

kewenangan regulasi itu disalahgunakan, seperti, materi yang di atur 

dalam peraturan pemerintah itu berlebihan sehingga menambah-

                                                             
36

Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I”, Sekretaris Jendral 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,  h. 211. 
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 Ibid, h. 215. 
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nambah atau bahkan mengubah materi yang diatur dalam Undang-

Undang yang menjadi dasar berpijaknya, maka tersedia mekanisme 

untuk mengujinya Kemahkamah Agung. Pasal 24A ayat (1) UUD 

1945 menentukan, “mahkamah agung berwenang... menguji peraturan 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang...” 

Ditentukan  juga bahwa peraturan pemerintah  itu dapat 

dibentuk atas dasar pendelegasian yang tegas atau tidak tegas dari 

Undang-Undang. Pasal 10 Undang-Undang ini menyatakan “materi 

muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk Undang-Undang 

sebagaimana mestinya”. 

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari 

materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dari 

penjelasan itu timbul penafsiran bahwa sekiranya tidak diperintahkan 

secara eksplisit pun oleh Undang-Undang, dan asalkan hal itu 

memang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang timbul dalam 

praktek untuk maksud “...menjalankan undang-undang sebagaimana 

mestinya”. Pendelegasian yang tidak tegas itulah yang nantinya dapat 

menimbulkan masalah serius dilapangan.
38

 

6) Peraturan Presiden 
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 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, h.216. 
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Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang,  dan Peraturana Pemerintah adalah bentuk-bentuk Peraturan 

yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak 

demikian halnya dengan peraturan presiden. Sebelumnya dibentuk 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sekarang Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, istilah yang bisa dipakai untuk ini adalah 

Keppres (Keputusan Presiden). Keputusan Presiden sebagai bentuk 

Peraturan, baru ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966. Dengan ketetapan MPRS 

ini, bentuk-bentuk Peraturan yang ada sebelumnya, seperti Peraturan 

Presiden (PERPRES) dan Penetapan Presiden (PENPRES) ditiadakan. 

Keputusan Presiden dalam ketetapan MPRS ini dimaksud untuk 

melaksanakan ketentuan UUD 1945 ketetapan MPRS/MPR dalam 

bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah.
39

 

Namun, materi Keputusan Presiden ini ada yang bersifat 

mengatur (regeling) dan bersifat Penetapan Administratif 

(beschikking) dan berlaku untuk sekali atau einmalig saja. Karena 

muatannya bercampur aduk antara yang berifat regeling  dan 

beschikking, maka ada dua pembedaan, alasan pertama ialah bahwa 

penggunaan  nomenklatur untuk bentuk hukum yang berisi norma 

yang mengatur haruslah “Peraturan” bukan “Keputusan” sedangkan 

bentuk hukum yang bersifat Penetapan, tidak boleh disebut 
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“Peraturan” karena sifatnya memang tidak mengatur. Kedua, adanya 

pembedaan tersebut penting dan memudahkan masyarakat memahami 

bahwa keduanya memang berbeda, sehingga upaya hukum untuk 

melawannya juga berbeda mekanismenya. Upaya hukum untuk 

melawan prosduk peraturan disebut sebagai Pengujian Peraturan 

(judicial review), sedangkan upaya hukum untuk melawan Keputusan 

Administrasi Negara (baschikking) adalah melakukan gugatan 

Kepengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
40

 

7) Peraturan Daerah (PERDA) 

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam  rangka penyelenggaraan 

Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-

Undangan yang lebih tinggi.
41

 Oleh karena itu, sesuai prinsip hierarki 

peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. 

8) Peraturan Pelaksana Lainnya 

Setelah ditetapkannya ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 

dimasa reformasi, bentuk dan jenis-jenis Peraturan Perundang-

Undangan disederhanakan sehingga terdiri atas (i) Undang-Undang 

Dasar, (ii) Ketetapan MPR/S, (iii) Undang-Undang, (iv) Peraturan 
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Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, 

Jakarta Timur, 2018, h. 98. 



 
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS                     HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN…                 M. ALPIAN  
27 

 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (v) Peraturan Pemerintah, (vi) 

Keputuan Presiden, dan (vii) Peraturan Daerah. Sedangkan bentuk-

bentuk lainnya yang tetap diakui adalah Peraturan/ Keputusan 

Menteri, Lembaga-Lembaga Independen  lainnya, Mahkamah Agung, 

dan sebagainya, yang disebut Peraturan atau Keputuan yang bersifat 

Mengatur.
42

 

1.5.3. Konsep Lingkungan Hidup 

Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara 

pengertian “lingkungan” dengan “lingkungan hidup”, baik dalam pengertian 

sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunaan 

adalah, bahwa istilah “lingkungan” (environment) lebih luas daripada istilah 

“lingkungan hidup” (life environment).
43

 

Substansi hukum lingkungan mencangkup sejumlah ketentuan-

ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan 

mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembidangan dalam 

hukum lingkungan, tanpaknya di antara para sarjana tidak terdapat kesamaan 

pandangan. 

Van Den Berg membagi hukum lingkungan kedalam lima bidang, 

yakni Hukum Bencana (rampen recht), Hukum Kesehatan 

Lingkungan(milieuhygiene recht), Hukum Tentang Sumber Daya Alam (recht 

betreffende natuurlijke rijkdommen) atau  Hukum Tentang Konservasi, 
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 Op.Cit, h. 224. 
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 Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2004, h. 12. 
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Hukum Tentang Pembagian Pemakaian Ruang (recht betreffende verdeling 

van het ruimtegebruik), Hukum Perlindungan Lingkungan 

(milieubescherming recht).
44

 

Drupsteen membagi hukum lingkungan kedalam bidang-bidang 

berikut ini Hukum Kesehatan Lingkungan (milieuhygiene recht), Hukum 

Perlindungan Lingkungan (milieubeschermings recht) dan Hukum Tata 

Ruang (ruimtelijk ordenings recht).
45

  Koesnadi Hardjosoemantri
46

 

berpendapat bahwa hukum lingkungan mencangkup aspek-aspek berikut ini: 

Hukum Kesehatan Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hukum 

Tata Lingkungan, Hukum Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan 

Transnasional/Internasional, Hukum Perselisihan Lingkungan. 

Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan pada 

hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara 

sadar atau kurang sadar.  Ada suatu  kecenderungan  besar untuk mengadakan 

pembedaan antara Lingkungan Fisik, Biologis, dan Sosial. Pembagian 

lingkungan menjadi 3 kelompok dasar tersebut untuk memudahkan di dalam  

menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama adalah lingkungan fisik 

(physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang 

berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-

lain. Kedua lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala 
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 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Lingkungan, Gadjahmada University Press, 

Yogyakarta, 1986, h.12.  
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sesuatu yang berda di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain 

dari manusianya itu sendiri, seperti: binatang-binatang dari yang besar sampai 

yang terkecil. Ketiga adalah lingkungan sosial (social environment), yaitu 

manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, 

teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.
47

       

Berdasarkan uraian diatas bahwa manusia secara ekologis dan kosmos 

merupakan bagian dari lingkungan, oleh karena itu kehidupan manusia 

mempunyai hubungan berintraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. 

Manusia dengan berbarbagai aktivitas senantiasa memberikan pengaruh 

terhadap perubahan lingkungan, sebaiknya lingkungan juga memberikan 

pengaruh terhadap perubahan perilaku dari kehidupan manusia, hubungan 

timbal balik tersebut dinamakan ekosistem.
48

 

Beberapa pakar lingkungan hidup memberikan definisi tentang 

lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 

1) Munadjad Danusaputro:
49

 Lingkungan Hidup adalah semua benda 

dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia 

berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan 

manusia dan jasad hidup lainnya.     

                                                             
47

 Fuad Amsyari, ”Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan”, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1989, h. 11-12. 

 
48

 Muhammad Sood,  “Hukum Lingkungan Indonesia”,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 

2019.  h. 7. 
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 Munadjat Danusaputro, “Hukum Lingkungan Buku I: Umum”, Binacipta, Bandung, 

1980, h. 67. 
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2) Emil Salim:
50

 Lingkungan adalah bagian dari benda, kondisi 

keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita 

tempati, dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan 

manusia. Batas ruang lingkungan ini sangat luas, namun untuk 

praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang 

dapat kita jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, 

faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. 

3) Otto Soemarwoto:
51

 Lingkungan Hidup adalah ruang yang 

ditempati oleh suatu makhluk hidup yakni manusia bersama 

benda-benda hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan 

jasad renik, dan benda tak hidup seperti udara, tanah, air, batu-

batuan dan sebagainya. 

4) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), 

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “lingkungan hidup adalah 

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

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia dan makhluk hidup lain”. 

Apabila diperhatikan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan tidak lain adalah, ruang dimana baik makhluk hidup 
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 Emil Salim, “Lingkungan Hidup dan Pembangunan”, Mutiara, Jakarta, 1982, h. 34. 
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 Otto Soemarwoto, “Ekologi,  Lingkungan Hidup dan Pembangunan”, Cetakan  

Keempat, Djembatan, Jakarta, 1989, h. 30. 
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maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan. Dalam kaitannya dengan 

konsep lingkungan maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan 

dan sangat penting, karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk 

mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Pembahasan tentang 

lingkungan pada dasarnya adalah pembahasan tentang mutu lingkungan. 

Namun demikian sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan 

mutu ingkungan karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda 

terhadap mutu lingkungan. 

Sejauh ini, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi 

lingkungan dalam kaitannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajad mutu 

lingkungan dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi derajat mutu 

lingkungan tersebut dan sebaliknya. Karena mutu hidup tergantung pada 

derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai 

derajad pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. 

Makin tinggi kebutuhan dasar tersebut, makin tinggi pula mutu lingkungan 

dan sebaliknya. 

Adapun kebutuhan dasar dalam kaitannya dengan mutu lingkungan 

tersebut, dapat dibagi secara hierarkis berturut-turut dari atas ke bawah dalam 

tiga golongan, yaitu:
52

 

1) Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. 

Dalam lingkungan yang bermutu baik harus dapat pelayanan yang 

efektif agar kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup secara 

                                                             
52
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hayati dapat terpenuhi dengan baik dan merata. Pelayanan itu 

terdiri atas, usaha menjaga keselamatan jiawa, termasuk dari 

ancaman perang dan perlindungan terhadap kejahatan, pelayanan 

air minum yang bersih, kesehatan dan sanitasi, serta jaminan sosial 

kepada yang memerlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar 

tersebut.  

2) Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. 

Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi sebagaian 

bersifat material dan sebagian lagi bersifat non material. 

Kebutuhan yang bersifat non material ini berkembang sangat pesat 

sehingga membedakan manusia dengan hewan. Misalnya 

kebutuhan terhadap pendidikan seperti pendidikan untuk 

beragama, berfilsafat, berilmu, berseni dan berbudaya. Kemudian 

kebutuhan terhadap pakaian, rumah, dan energi, serta kebutuhan 

lapangan pekerjaan. 

3) Kebutuhan dasar untuk memilih. 

Kemampuan memilih merupakan sifat hakiki makhluk hidup 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik pada 

tumbuhan, hewan maupun manuia. Pada manusia kemampuan 

memilih berkembang melampaui tujuan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Untuk dapat memilih diperlukan adanya 

keanekaan. Misalnya bentuk rumah yang digunakan oleh manusia 

dapat bermacam-macam bentuknya, bandingkan dengan rumah 
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hewan, seperti siput atau yang lain. Sehingga keanekaragaman 

merupakan unsur yang esensial dalam lingkungan. Kesempatan 

untuk memilih dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara 

lain Undang-Undang dan peraturan pemeritah, serta faktor sosial 

budaya dan ekonomi. 

Jadi istilah “Lingkungan Hidup” dan “Lingkungan” dipakai dalam 

pengertian yang sama, yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, 

lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang 

mempengaruhi kelangsunga perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode 

yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang 

bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta 

permasalahan yang tmbul didalamnya, sehingga hasil yang akan 

dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang 

seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.
53

 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 
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guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
54

 Dalam penulisan penulis 

akan menekankan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma 

dalam hukum positif, yang akan menjawab isu hukum yang menjadi 

pembahasan penulisan ini. 

1.6.2. Pendekatan 

penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).
55

 

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan 

Undang-Undang dan pendektan konseptual. Dimana pendekatan 

Undang-Undang dilakukan dengan menganalisa ataupun menalaah 

semua Undang-Undang yang berkaitan dan regulasi yang bersangkut 

paut dangan isu hukum yang sedang berjalan. Sedangkan pendekatan 

konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 

1.6.3. Bahan Penelitian 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini akan 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 

2011, h. 35. 
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menggunakan kedua sumber penelitian baik bahan hukum primer 

maupun sekunder.
56

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

otoritatif artinya mempunyai otoritas. Peraturan Perundang-Undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan. 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara 

9. Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomro 4 Tahun 2001 

Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 
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Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan 

atau Lahan. 

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran 

dan/atau Lahan. 

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan 

Hidup Provinsi Riau. 

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau 

Lahan. 

 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum 

yang terdiri atas buku-buku, desertasi, tesis (teksbooks) yang ditulis 

para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal 

hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, 

putusan mahkamah konstitusi, dan hasil-hasil symposium mutakhir 

yang berkaitan dengan topik penelitian.
57

 

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum 

Berisi uraian logisprosedur pengumpulan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 
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dan bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut 

diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang 

dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk 

menginterpretasikan hukum yang berlaku.
58

 

1.6.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum 

pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan 

ketiga bahan hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk 

mendapatkan penjabaran yang sistematis dan selanjutnya materi-

materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisahkan agar 

mempermudah dan mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang 

nantinya akan menghasilkan suatu  kesimpulan yang dipergunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. 

Bahan hukum yang di olah dari penelitian ini dianalisa dengan 

menafsirkan dan mengkontruksi pernyataan yang terdapat dalam 

dokumen dan perundang-udangan dengan metode deduktif, yaki 

menganalisa hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan 

menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas. 

1.7.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam  tesis ini terdiri 4 (empat) bab dan dalam 

masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang saling berkaitan antara 

bab yang satu dengan bab yang lain saling mendukung sehingga membentuk 

                                                             
58

 Ibid., h. 242. 



 
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS                     HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN…                 M. ALPIAN  
38 

 

suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sistematika penulisan tesis ini 

bertujuan agar masing-masing bab dapat dimengerti dan dipahami oleh 

pembaca dan untuk mengidentifikasi permasalahan terhadap isu hukum, 

sehingga nantinya dapat tercipta karya ilmiah yang sempurna. Adapun 

sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut : 

Bab I, sebagai bab pendahuluan, merupakan suat kerangka penulisan 

yang akan menjadi landasan dalam penulisan tesis ini pada bab ini 

dikemukakan mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, 

dalam penuisan ini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

metode penelitian dalam tesis ini antara lain : tipe penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber bahan hukum (primer dan sekunde), analisa bahan hukum, 

dan sistematika penulisan. 

Dalam bab II di bahas mengenai rumusan masalah pertama, 

Konstitusitusinaitas Hak Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan 

Sehat dalam Ketentuan Pasal 28H UUD 1945. 

Dalam bab III dibahas mengenai rumusan masalah kedua, 

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup. 

Dalam bab IV, sebagai bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan pernyataan kahir sebagai intisari jawaban atas pokok 

permasalahan yang telah diuraikan dalam bab permasalahan. Sedangkan saran 

berisi masukan dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan 
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harapan yang nantinya dapat memberikan konstribusi, rekomendasi, dan solusi 

untuk masa yang akan datang. 
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