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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pengertian Pengelolaan  

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, 

cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu 

dengan menggerakan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (http://kbbi.web.id/kelola, diakses pada 

tanggal 27 Mei 2015 pukul 23.56). 

Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses 

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan 

kegiatan tertentu dengan menggrakkan tenaga orang lain (Aditya Bagus 

Pratama, 2012: 323).    

Menurut Harsoyo (1977: 121) “pengelolaan adalah suatu istilah yang 

berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan 

untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif 

dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan 

sebelumnya. 
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Menurut George R. Terry, (1999 tanpa halaman) Pengelolaan 

(manajemen) adalah suatu proses tertentu yang akan dilaksanakan mulai dari 

perencanaan sampai dengan menilai (evaluasi).  

 

B. Usaha Pertambangan 

Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta dan Informasi Pertambangan di Kabupaten 

Cilacap menjelaskan yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan 

dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

pascatambang. 

Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  

Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan  dalam Pasal 1 angka 1 

yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 

serta kegiatan pascatambang.  

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan Mineral 

dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud 
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Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa 

bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  

Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud  Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan 

Mineral dan Batubara menyebutkan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang 

diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 

dan studi kelayakan. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP Operasi 

Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP 

Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.  

Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingkungan hidup sebagai 

objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan adalah ekologi 

pembangunan. Studi ini sangat pesat perkembangannya berhubung dengan 

banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses 

pembangunan. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk 

memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk memperoleh 

kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang 

dimanapun berada. Khususnya di Negara-negara berkembang, pembangunan 

merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan 

penduduknya. Upaya di bidang pertanian dilakukan secara ekstensifikasi dan 

intensifikasi. Lahan diperluas dan pupuk ditingkatkan jumlah maupun 
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mutunya melalui sistem teknologi. Sarana-sarana infrastruktur ditingkatkan 

seperti jalan, pembangunan irigasi, waduk dan transportasi. Sektor industri 

dibuka, bukan saja sebagai sarana pendukung bagi pembangunan pertanian, 

tetapi juga untuk mendapatkan produk manufaktur yang dibutuhkan. Industri 

selain meningkatkan pendapatan, juga berperan untuk menyerap tenaga kerja 

(N.H.T Siahaan, 2004: 19).    

Kajian lingkungan pada usaha pertambangan pasir besi 

(AMDAL/UKL-UPL) disebutkan bahwa setiap usaha dan kegiatan pada 

dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu 

dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian 

dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini 

mungkin. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup 

yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan (Koesnadi 

Hardjasoemantri, 2006: 253). 

Setiap upaya pertambangan pastilah memberikan dampak yang luas 

pada lingkungan disekitarnya baik itu dampak positif maupun dampak 

negatif. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

adalah dengan adanya pusat pertambangan maka akan mensejahterahkan 

wilayah disekitarnya dan juga akan meningkatkan perekonomian di tempat 

tersebut sedangkan dampak negatifnya adalah rusaknya wilayah 

pertambangan akibat pengambilan bahan tambang. Untuk mengatasi dampak 

negatif tersebut, maka setiap perusahaan harus memiliki tanggungjawab 

sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus diterapkan 
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dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan 

berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus 

mengorbankan kebutuhan generasi masa depan (http://ekonomi. 

kompasiana.com/bisnis/2014/01/15/dampak-positif-dan-negatif-industri-

pertambangan-di-indonesia-624596.html, diakses pada tanggal 21 Januari 

2015 pukul 10.49). 

 

C. Pasir Besi 

Pasir besi adalah sejenis pasir dengan konsentrat besi yang signifikan, 

biasanya berwarna abu-abu gelap atau berwarna kehitaman. Pasir ini terdiri 

dari magnetit, Fe3O4, dan juga mengandung sejumlah kecil titanium, silika, 

mangan, kalsium dan vanadium. Pasir besi memiliki kecenderungan memanas 

di bawah sinar matahari langsung, menyebabkan suhu yang cukup tinggi 

untuk menyebabkan luka bakar ringan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pasirbesi, 

diakses pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 11.05). 

Pasir besi adalah mineral endapan/sedimen yang memiliki ukuran butir 

0,074 – 0,075 mm, dengan ukuran kasar (5-3 mm) dan halus (< 1 mm) (bab 1 

pendahuluan eprints.undip.ac.id/41642/2/2._bab_1-3.pdf oleh SUSANTO - 

 2012, diakses pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 11.18). 

Pasir besi juga merupakan mineral magnetik alam yang dapat merespon 

medan magnet. Sifat dari bahan tersebut dapat diukur dengan suseptibilitas 

magnetik. Suseptibilitas magnetik dipengaruhi oleh jenis mineral magnetik, 

bentuk dan ukuran butir mineral magnetik, intensitas mineral magnetik dan 
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distribusi mineral magnetik (http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/fisika/ 

article/view/19974, diakses pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 12.05).  

Di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa pasir besi 

merupakan bijih laterit dengan kandungan pokok berupa mineral oksida besi. 

Pasir besi biasanya mengandung juga beberapa mineral oksida logam lain, 

seperti vanadium, titanium, dan krominum, dalam jumlah kecil 

(http://rizkygroups.blogspot.com/2013/11/makalah-pertambangan-pasir-

besi.html, diakses pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 12.12). 

Adapun perbedaan pasir besi dengan golongan komoditas tambang 

lainnya yaitu: 

1. Pasir Besi 

Pasir besi adalah sejenis pasir dengan konsentrat besi yang 

signifikan. Hal ini biasanya berwarna abu-abu gelap atau berwarna 

kehitaman. Pasir ini terdiri dari magnetit, Fe3O4, dan juga mengandung 

sejumlah kecil titanium, silika, mangan, kalsium dan vanadium. Pasir 

besi memiliki kecenderungan memanas di bawah sinar matahari 

langsung, menyebabkan suhu yang cukup tinggi untuk menyebabkan 

luka bakar ringan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pasir, diakses pada 

tanggal 4 Mei 2015 pukul 15.26). 

2. Asbes  

 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 

Penggolongan Bahan-bahan Galian Pasal 1 huruf c menjelaskan bahwa  
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asbes merupakan bahan galian golongan c yang tidak termasuk bahan 

galian golongan a dan b. 

3. Batu Gamping  

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta dan Informasi Pasal 2 huruf c menjelaskan 

bahwa batu gamping merupakan golongan komoditas tambang mineral 

bukan logam. 

Saat ini sumber pasir ada dua jenis yaitu: 

1. Pasir Alam yaitu pasir yang bersumber dari gunung, sungai, pasir 

laut, bekas rawa dan ada juga dari pasir galian. 

2. Pasir Pabrikasi yaitu pasir yang didapatkan dari penggilingan 

bebatuan yang kemudian diolah dan disaring sesuai dengan ukuran 

maksimum dan minimum aggregat halus (http://id.wikipedia.org/ 

wiki/Pasir, diakses pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 15.26). 

 

D. Lingkungan Hidup 

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, 

yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. 

Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata 

lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). 

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan 

sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia 

Pengelolaan Usaha Pertambangan..., Turyono, Fakultas Hukum UMP, 2015

http://id.wikipedia.org/%20wiki/Pasir
http://id.wikipedia.org/%20wiki/Pasir


14 

 

memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi 

peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah 

lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih 

besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri 

(N.H.T Siahaan, 2004: 1). 

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kamus besar bahasa 

Indonesi, disebutkan pegertian Lestari, yaitu tetap seperti keadaan semula, 

tidak berubah, kekal. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kalimat 

pelestarian, maka mempunyai makna sebagai perlindungan dari kemusnahan 

atau kerusakan; pengawetan. Berdasarkan pengertian mengenai pelestarian 

fungsi lingkungan hidup di atas, maka logikanya yang harus diambil dari 

pengertian tersebut, yaitu bahwa yang dilestarikan itu adalah fungsi dari 

lingkungan hidup tersebut, bukan lingkungan an sich. Dengan demikian 

kesimpulannya, lingkungan dapat dikelola dengan tetap menjaga fungsi dari 

lingkungan tersebut (Supriadi, 2010: 190-191). 

Sebagai wujud kesepakatan Negara Indonesia terhadap konferensi 

Stockholm pada Tahun 1972 yaitu untuk memperhatikan segi-segi lingkungan 

dalam pembangunan, Indonesia membentuk panitia interdepartemental untuk 

mengatur rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Dari kepanitiaan yang dibentuk banyak kebijakan yang telah dihasilkan dan 

setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik, salah satu 

produk hukum yang dihasilkan pada periode itu adalah Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan..., Turyono, Fakultas Hukum UMP, 2015



15 

 

Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Undang-undang tersebut merupakan landasan berbagai ketentuan dan 

peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup (Dyah Hajeng, 

Rahmi, Skripsi, 2012). 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  

Lingkungan Hidup (UUPLH) merupakan undang-undang yang baru 

mencabut dan menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Oleh 

karena banyak kalangan dan ahli UUPLH dianggap jauh lebih maju dan 

mengakomodir berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, 

diantaranya asas tanggungjawab mutlak (strict liability) secara eksplisit 

(Muhammad Edwin, 2009: 134). 

 

E. Lingkungan Hidup Indonesia 

1. Karakteristik 

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada 

dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesi. Di dalam 

penjelasan UUPLH dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian 

ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah Negara maupun 

wilayah administratif. Dengan demikian pengertian lingkungan hidup 
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sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 1 butir 1 UUPLH yaitu kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

didalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainya adalah lingkungan hidup dalam pengertian ekologi (R.M. 

Gatot P. Soemartono, 2004: 19). 

Alasan diajukannya RUU Lingkungan Hidup 

a. Undang-undang yang memuat asas serta prinsip-prinsip pokok 

tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup ini 

beserta sanksi-sanksinya akan merupakan dasar bagi semua 

peraturan peundang-undangan lainya secara sektoral. 

b. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat segi 

lingkungan hidup.  

c. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan 

peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari 

pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta 

meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap 

berikutnya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2012: 70-72). 

Pembangunan hukum lingkungan nasional meliputi hukum 

nasional, sebagaimana telah digariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor 

II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (Bab IV  

Pembangunan Lima Tahun Keenam, F. Kebijaksanaan Pembangunan 
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Lima Tahun Keenam, HUKUM), yang program-programnya sudah 

dijabarkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang 

REPELITA VI, Bab 39 Hukum (Siti Sundari Rangkuti, 2005: 8). 

2. Kelembagaan 

 Di Indonesia telah diambil kebijaksanaan serta langkah-langkah di 

bidang lingkungan hidup yang dimulai dengan rapat yang diadakan oleh 

Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara (PAN) tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran pada Tahun 1971. 

Selanjutnya sebagai persiapan menjelang Konferensi Stockholm bulan 

Juni 1972, telah diselenggarakan sebuah seminar tentang “Pengelolaan 

Lingkungan Hidup” dan Pembangunan Nasional” di Bandung, yang 

berlangsung tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 1972 (R.M. Gatot P. 

Soemartono, 2004: 20). 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup dalam bahasa Inggris 

sebagai terjemahan dari environment and human environment, 

digunakan secara bergantian dalam pengertian yang sama. 

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan 

manusia. Semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dari kekayaan 

alam yang menjadi sumber penting bagi manusia (N.H.T. Siahaan, 

2004: 4). 

Secara formal ketentuan mengenai Amdal di Negara kita 

muncul bersama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 
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1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Dalam undang-undang ini Amdal disebut pada tiga tempat. 

Pertama mengenai pengertiannya disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 

yang menyatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang 

direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi 

pengambilan keputusan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui 

bahwa: 

1. Amdal itu adalah merupakan suatu hasil studi dan oleh 

karenanya sebelumnya harus dilakukan suatu studi dan 

penelitian. 

2. Studi ini dilakukan secara terfokus pada suatu dampak kegiatan 

yang direncanakan. 

3. Pokok studi adalah berpangkal pada bagaimana “dampak” dari 

suatu kegiatan tertentu (yang sedang direncanakan) terhadap 

lingkungan hidup dimana proyek itu berada. 

4. Adanya Amdal dalah untuk kepentingan pengambilan keputusan 

apakah proyek yang bersangkutan diizinkan atau tidak diizinkan 

atau kegiatannya perlu dimodifikasi (Soejono, 1996: 29-30). 

Realitasnya lingkungan merupakan sumberdaya yang memilki 

kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi 

terhadap sumberdaya lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. 
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Oleh karena itu dalam menata lingkungan sebagai sumberdaya perlu 

melakukan pengelolaan dengan bijaksana (Supriadi, 2010: 4).  

Dari pengertian lingkungan di atas maka lingkungan dapat di 

kelompokan menjadi 3 macam yaitu: 

1) Lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di 

sekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air 

dan lain-lain. 

2) Lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala 

sesuatu yang berada di sekitar kita yang bersifat organis, seperti 

manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan 

sebagainya’ 

3) Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia 

lain yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan 

hubungan pergaulan (N.H.T. Siahaan, 2004: 15). 

Beberapa implikasi dari peranserta masyarakat dalam 

pengelolan lingkungan hidup tercermin dari kebijakan pemerintah. 

Kebijakan dimaksud diaplikasikan dalam bentuk konkret yang 

langsung ditujukan kepada masyarakat. Karena itu masyarakat 

mengaplikasikannya dalam tindakan konkret dalam bentuk aktivitas.   

Adapun yang dimaksud itu adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah melalui Presiden telah merencanakan program satu 

orang satu pohon dengan hal ini kita dapat terpacu untuk 

berperan aktif untuk menanam pohon di lahan/halaman rumah 
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masing-masing, tidak lagi merokok, mengurangi penggunaan 

bahan bakar, menggunakan pendingin ruangan seperlunya 

(Samsul Wahidin, 2014: 177). 

Keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau Negara 

ditentukan oleh kemampuan daerah atau Negara tersebut dalam 

mengelola lingkungan hidupnya. Pendekatan pengelolaan 

lingkungan dilakukan dengan menata sistem pengelolaannya. Sebab 

berbicara mengenai pengelolaan, sangat berkaitan dengan 

pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen bertumpu pada 

kemampuan menata sistem yang berada pada sistem tersebut. Hal 

inilah yang dapat ditangkap dari filosofi  yang terkandung dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Perubahan paradigma dari Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ini 

berkaitan pula dengan filosofi dari masing-masing undang-undang 

tersebut (Supriadi, 2010: 32).  

b. Asas Pengelolaan Lingkungan 

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 

meletakan asas pengelolaan lingkungan yang dalam rumusannya 

secara eksplisit tercantum 3 asas. Rumusan asas ini dapat  dilihat 

dalam Pasal 3 sebagai berikut: 

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan 

asas tanggungjawab Negara, asas berkelanjutan, dana asas manfaat 
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bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat indonesia 

seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Ketiga asas itu diantaranya adalah: 

1. Asas tanggungjawab Negara 

Asas tanggungjawab Negara merupakan perwujudan dari 

prinsip Negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi 

warga Negara atau penduduknya, teritorialnya, dan semua kekayaan 

alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini 

relevan dengan pendapat pakar politik Negara, Adolf Markel, yang 

menyatakan bahwa segala yang berbau kepentingan umum harus 

dilindungi dan dijamin secara hukum oleh Negara. Dengan 

demikian, melalui asas ini di satu sisi Negara menjamin bahwa 

pemanfaatan sumber alam memberikan manfaat optimal kepada 

publik diikuti kualitas kehidupan yang baik (life quality), sementara 

di sisi lain Negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan 

preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, 

individu serta masyarakat atau penduduknya (N.H.T Siahaan, 2004: 

156). 
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Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan Pasal 4 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 haruslah 

meliputi: 

a. Perencanaan; 

b. Pemanfaatan; 

c. Pengendalian; 

d. Pemeliharaan; 

e. Pengawasan dan; 

f. Penegakan hukum. 

Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukan dengan terlebih dahulu: 

1. Menginventarisir lingkungan hidup, yaitu suatu kegiatan untuk 

memperoleh data dan informasi berkaitan dengan sumberdaya 

alam yang meliputi: 

I. Potensi dan ketersediaan; 

II. Jenis yang dimanfaatkan; 

III. Bentuk penguasaan; 

IV. Pengetahuan pengelolaan; 

V. Bentuk kerusakan dan; 

VI. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat 

pengelolaan. 

2. Menetapkan wilayah ekoregion, adalah wilayah geografis yang 

memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli 
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serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan 

integritas sistem  alam dan lingkungan hidup. 

3. Menyusun RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup), yaitu perencanaan tertulis yang memuat 

potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan 

dan pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu. 

Penetapan RPPLH terdiri atas: 

1. RPPLH nasional; 

2. RPPLH provinsi; 

3. RPPLH kabupaten/kota (Dyah Hajeng, Rahmi, Skripsi, 2012). 

Asas subsidaritas dann asas precautionary sangat berkaitan 

erat dengan penegakan hukum administrasi. Sedangkan makna 

penegakan hukum lingkungan (environmental enforcement) harus 

dimaknai sebagai sebuah alat (a means) untuk meraih sebuah tujuan 

(an end). Dimana tujuan penegakan hukum lingkungan adalah 

penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya 

dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Hal ini sejalan 

dengan penegakan hukum lingkungan di Amerika Serikat, dimana 

mata rantai penegakan hukum yang panjang tersebut menempatkan 

hukum mencampuradukan berada pada prioritas utama, dan 

penegakan hukum pidana ditempatkan pada akhir dari proses 

penegakan hukum lingkungan ini (Syahrul Machmud, 2007: 195). 
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Untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan 

dan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran 

lingkungan secara kongkrit diperlukan baku mutu lingkungan yang 

dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 15 UULH-Pasal 14 UULH. 

Ketentuan ini masih perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan 

perundang-undangan, misalnya untuk sumber daya air, udara, laut, 

bising dan sebagainya. Berdasarkan survei yang diadakan di Belanda 

dewasa ini baku mutu lingkungan hanya ditetapkan untuk 

mengontrol pencemaran bising dan air, walaupun disadari betapa 

pentingnya instrumen ini: 

Environmental quality standards express the rquired state of a 

certain part of the environment at a certain point in time. They are a 

very important means for an effective and afficient environmental 

mamagement. Moreover they can give guidance to an economic and 

social development which will have no unacceptable impact on the 

living environment (Siti Sundari Rangkuti, 2005: 122-123). 

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap dalam 

Pasal 1 huruf e, pengelolaan  lingkungan hidup diartikan sebagai 

upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang 

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian 

lingkungan hidup. Sedangkan perencanaan pengelolaan lingkungan 
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hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang 

ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.  

Menurut The International Chamber of Commerce: audit 

lingkungan merupakan pengujian yang sistematis dan interaksi 

antara setiap operasi usaha dengan keadaan sekitarnya. Apabila 

beroerasi secara efektif, suatu sistem manajemen lingkungan 

korporat memberikan manajemen pengetahuan yaitu: 

1. Perusahaan mentaati hukum dan peraturan lingkungan. 

2. Kebijakan dan prosedur secara jelas didefinisikan dan 

diumumkan ke seluruh organisasi. 

3. Risiko korporat yang berasal dari risiko lingkungan dinyatakan 

dan berada di bawah pengendalian. 

4. Perusahaan mempunyai sumberdaya dan staf yang tepat untuk 

pekerjaan lingkungan, menggunakan sumberdaya tersebut, dan 

dapat mengendalikan masa depan sumberdaya tersebut. 

5. Sistem manajemen lingkungan terdiri dari beberapa fungsi yang 

saling berkaitan: (a) Perencanaan. (b) Pengorganisasian. (c) 

Mengarahkan. (d) Mengkomunikasikan. (e) Mengendalikan dan 

menelaah (Samsul Wahidin, 2014: 39). 

c. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan pengertian 

Lestari, yaitu tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, kekal. 
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Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kalimat pelestarian, maka 

mempunyai makna sebagai perlindungan dari kemusnahan atau 

kerusakan; pengawetan.  

Berdasarkan pengertian mengenai pelestarian fungsi 

lingkungan hidup di atas, maka logika yang harus diambil dari 

pengertian tersebut, yaitu bahwa yang dilestarikan itu adalah fungsi 

dari lingkungan hidup tersebut. Dengan demikian kesimpulannya, 

lingkungan dapat dikelola dengan tetap menjaga fungsi dari 

lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi 

lingkungan, perlu dilakukan perlindungannya (Supriadi, 2010: 190-

191).    

Berdasarkan UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 5 

dan juga Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

dimaksud pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah, rangkaian 

upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. Pengendalian lingkungan hidup juga menjadi salah satu upaya 

yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat ataupun 

pemerintah daerah dan juga oleh para penanggungjawab 

kegitatan/usaha sesuai kewenangan, peran, dan tanggungjawabnya 

masing-masing dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup 

yang meliputi: 
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1) Pencegahan  

Berdasarkan Pasal 14 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 

instrumen pencegahan, pencemaran, dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup terdiri atas: 

a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); 

b. Tata ruang; 

c. Baku mutu lingkungan hidup; 

d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 

e. AMDAL; 

f. UKL-UPL; 

g. Perizinan; 

h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 

j. Anggaran berbasis lingkungan hidup; 

k. Analisis risiko lingkungan hidup; 

l. Audit lingkungan hidup; dan 

m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2) Penanggulangan  

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu berupa: 

a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 
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b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; 

c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Ketentuan tersebut di atas didasarkan pada Pasal 53 angka 

1 dan 2 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009. 

3) Pemulihan 

Dalam Pasal 54 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 

dinyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan 

pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan tersebut 

dilakukan dengan tahapan: 

a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur 

pencemar; 

b. Remediasi; 

c. Rehabilitasi; 

d. Restorasi; dan/atau 

e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Dyah Hajeng, Rahmi, Skripsi, 

2012). 

d. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran 
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lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun 

udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup 

yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program 

ini meliputi: 

1) Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan 

dan kawasan industri, kualitas air permukaan terutama pada 

kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas provinsi; 

serta kualitas air laut di kawasan pesisir secara 

berkesinambungan dan terkoordinasi antar daerah dan antar 

sektor; 

2) Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas 

buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan 

beracun) dari sumber institusi (point sources) dan sumber non-

institusi (non point sources); 

3) Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat 

provinsi serta fasilitas pemantauan udara (ambient) di kota-kota 

besar atau kota provinsi; 

4) Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu 

(standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus 

pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum; 

5) Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan terutama bensin 

tanpa timbal dan sejenisnya di sektor transportasi dan energi 
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dalam upaya mengurangi polusi udara perkotaan dengan 

mengacu kepada standar emisi kendaraan Euro II; 

6) Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di 

berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi; 

7) Perbaikan sistem perdagangan dan impor bahan perusak ozon 

(BPO) hingga akhir Tahun 2007 dan menghapus BPO pada 

Tahun 2010, dengan sosialisasi kepada podusen dan konsumen; 

8) Penataan penghapusan BPO di tingkat kabupaten/kota; 

9) Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global 

dan upaya antisipasinya pada sektor-sektor prioritas; 

10) Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor 

maupun rencana pembangunan daerah; 

11) Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang 

berasal dari limbah domestik perkotaan; 

12) Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal khususnya 

pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah dan 3R 

(Reduce, Resure, Recycle); 

13) Pengkajian pendirian TPA regional dibeberapa kota besar, 

khususnya Jabodetabek dan Bandung; 

14) Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 

(bahan berbahaya dan beracun) serta pendirian sekurang-

kurangnya satu fasilitas pengelola limbah B3; 
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15) Pengembangan sistem insentif dan disintensif terhadap kegiatan-

kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri 

dan pertambangan; 

16) Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan 

lingkungan hidup termasuk tata ruang, kajian dampak lingkunga 

dan perizinan; 

17) Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya 

produksi termasuk pengembangan pajak-progresif dalam 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 

18) Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan 

termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumberdaya 

alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah 

lingkungan; serta; 

19) Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif 

pendanaan lingkungan, seperti DNS (Debt for Nature Swap), 

CDM (Clean Development Mechanism), retribusi lingkungan, 

dan sebagainya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006: 63-64). 

Kerusakan lingkungan hidup adalah, perubahan langsung 

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati 

lingkunagn hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup, pengertian ini didasarkan pada Pasal 1 angka 17 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hyronimus Rhiti, 2012: 13).   
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BML merupakan instrumen yang berguna bagi pengelolaan 

lingkungan hidup, karena UU itu sendiri menegaskan supaya tidak 

melanggar BML. BML memilki banyak kegunaan, yang dapat 

dipakai untuk berbagai keperluan. Apabila diinventarisasi dari 

berbagai penerapan yang dilakukan, maka di bawah ini dapat 

disebutkan beberapa kegunaan dari BML. 

1. Sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas 

mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. 

2. Bangunan sebagai alat penataan hukum administratif bagi pihak-

pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, 

seperti perusahaan industri, usaha agrobisnis, perikanan, 

peternakan, dan lain-lain untuk mengontrol tingkat kecemaran, 

sehingga dapat dilakukan upaya-upaya preventif. 

3. Dapat berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep 

pengendalian lingkungan sejak dini (preventiv). 

4. Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan 

pengawasan perizinan (lisence management). 

5. Dapat berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran 

hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik 

formil (N.H.T Siahaan, 2004: 290). 

Sehubungan dengan berbagai persepsi tentang the Polluter-Pay 

Principle, maka perlu dikenal “tiga P” versi lain yang sesuai dengan 

tujuan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Pollution 
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Prevention Pays (pencegahan pencemaran menguntungkan). Dasar 

pemikiran prinsip ini tidak lagi menimbulkan kekeliruan kesan 

represif, yaitu pencemar dikenakan sanksi membayar setelah 

mencemarkan lingkungan, sehingga timbul kritik mengenai paying 

to pollute. Walaupun sebenarnya prinsip pencemar membayar 

mengandung pengertian preventif dan represif sekaligus, tetapi 

timbulnya kritik terhadap prinsip tersebut tak dapat dihindarkan (Siti 

Sundari Rangkuti, 2005: 270). 

Terdapat sudut pandang yang berbeda dalam perlakuan 

terhadap sumberdaya alam antara kaum ekonom dan kaum yang 

dikenal dengan environmentalist. Di dalam ilmu ekonomi, 

sumberdaya alam merupakan potensi ekonomi yang besar sehingga 

perlu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Asumsi tersebut 

tidak salah jika tinjauannya hanya ekonomi semata. Akan tetapi jika 

ditinjau dari sisi lingkungan hidup secara menyeluruh, anggapan 

tersebut kurang tepat dan pada akhirnya dapat mengancam kesejah 

teraan manusia itu sendiri (Samsul Wahidin, 2014: 18).   

Selanjutnya dalam Pasal 21 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 

telah ditentukan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku 

akibat kerusakan iklim. 

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: 

a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 
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b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang; 

c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; 

d. Kriteria baku kerusakan mangrove; 

e. Kriteria baku kerusakan padang lamun; 

f. Kriteria baku kerusakan gambut; 

g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau 

h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan  

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada 

parameter antara lain: 

a. Kenaikan temperatur; 

b. Kenaikan muka air laut; 

c. Badai; dan/atau 

d. Kekeringan (Dyah Hajeng, Rahmi, Skripsi, 2012). 

e. Penegakan Hukum Lingkungan 

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan 

kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan 

yang berlaku. Penegakan hukum bukan hanya bersangkutan dengan 

hukum pidana saja, melainkan mempunyai makna yang luas meliputi 

preventif (negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya), 

represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai dengan 

penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). 
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Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu 

instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, 

perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual 

maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama 

kepentingan umum (Siti Sundari Rangkuti, 2005: 214-215). 

Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu aset bagi 

manusia merupakan suatu hal yang sangat besar mendasar. Sebab 

secara formalitas masyarakat dunia yang tergabung dalam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) sebanyak 3 kali, yang pertama pada Tahun 

1972 di Stockholm, Swedia; kedua pada Tahun 1992 

diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, ketiga, pada Tahun 2002 

diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Perhatian 

masyarakat dunia tersebut terhadap lingkungan hidup memberikan 

gambaran kepada kita bahwa persoalan lingkungan hidup bukan 

persoalan yang mudah (Supriadi, 2010: 22).    

        Ada 3 instrumen utama penegakan hukum lingkungan: 

1. Instrumen Administratif 

Instrumen administratif adalah merupakan sarana yang 

bersifat preventif dan bertujuan untuk menegakan peraturan 

perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat 

diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan, 

perizinan, baku mutu lingkungan, dan rencana pengelolaan 
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lingkungan. Beberapa jenis sarana penegakan hukum 

administratif adalah: 

a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (bestuurdwang). 

b. Uang paksa (pibliekkrechtelijke dwangsom). 

c. Penuntutan tempat usaha (sluiting van een inrichting). 

d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan 

(buitengebruikstelling van een toestel). 

e. Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan 

pemerintah,   penutupan dan uang paksa. 

f. Penerapan instrumen administratif lebih sering digunakan 

dibandingkan instrumen perdata dan pidana. Karena letak 

instrumen administratif yang berada pada jajaran utama 

dalam penegakan hukum. Dengan banyaknya penggunaan 

instrumen administratif adalah instrumen yang terbaik 

karena instrumen administratif juga memiliki kelemahan 

yaitu adanya kecenderungan penegakan hukum yang tidak 

kondusif karena tidak membuat jera perusakan lingkungan 

(Siti Sundari Rangkuti, 2005: 216-217). 

2. Instrumen Perdata 

Penegakan hukum lingkungan melalui hukum perdata 

tidak terlalu populer, hal ini disebabkan karena berlarut-larutnya 

proses perdata di pengadilan. Dalam Pasal 89 UUPPLH Nomor 

32 Tahun 2009 mengenai pengajuan gugatan melalui jalur 
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pengadilan ketentuan pengajuan didasarkan KUHPerdata. Untuk 

pengajuan gugatan ganti rugi dan juga pemulihan lingkungan 

dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, oleh 

masyarakat dan juga oleh organisasi lingkungan hidup. Khusus 

untuk organisasi lingkungan, hak pengajuan gugatan hanya 

sebatas untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya 

tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran rill 

(Muhammad Edwin, 2007: 117-118). 

3. Instrumen Pidana 

Penegakan hukum lingkungan  berdasarkan instrumen 

pidana adalah cara terakhir yang ditempuh apabila dalam 

penegakan instrumen administratif dan instrumen perdata tidak 

tercapai. Dalam Pasal 97 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 

menyatakan bahwa tindakan pidana dalam UUPLH adalah 

merupakan suatu kejahatan. Pengaturan ketentuan pidana yang 

lebih lengkap dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 94 dan 

Pasal 120 (Muhammad Edwin, 2007: 117-118). 

f. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

Tujuan penegakan hukum lingkungan esensinya adalah 

pendekatan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya 

dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Untuk mecapai 

penataan tersebut, maka sesungguhnya penegakan hukum bukanlah 

satu-satunya cara, karena berbagai cara atau pendekatan dapat 
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dilakukan antara lain melaui instrumen ekonomi, edukasi, batuan 

teknis dan tekanan publik (public preasure) (Syahrul Machmud, 

2007: 68). 

g. Sengketa Lingkungan Hidup 

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua 

pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau 

berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup adalah prosedur yang dilakukan untuk mencari 

atau mendapatkan keputusan, solusi atau penyelesaian atas sengketa 

lingkungan hidup (karena pencemaran dan/atau perusakan) baik 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan (Hyronimus Rhiti, 2012: 

59). 

Penggunaan instrumen hukum khususnya litigasi hukum 

melaui jalur peradilan merupakan salah satu jalan yang dapat 

ditempuh oleh masyarakat. Kelompok masyarakat dapat mengajukan 

gugatan terhadap dugaan terjadinya pengerusakan dan pelanggaran 

pada kelestarian lingkungan hidup, karena setiap warga negara 

memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Hak yang kemudian sebagaimana dinyatakan diciderai atau 

dirugikan (Samsul Wahidin, 2014: 144).  

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan 

dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap 
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mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu hukum 

administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga pendekatan 

tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum 

lingkungan (Supriadi, 2010: 270). 

Dalam UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 30, penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan 

dan/atau di luar pengadilan dan pilihan tersebut dilakukan secara 

sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam 

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 penyelesaian sengketa lingkungan 

hidup diatur dalam Pasal 84. Untuk gugatan di pengadilan hanya 

dapat dilakukan jika penyelesaian di luar pengadilan dianggap gagal 

(Hyronimus Rhiti, 2012: 59). 
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