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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah suatu pengetahuan dasar mengenai 

makhluk hidup dari cara mereka berfungsi, berinteraksi dan 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai 

komponen dalam lingkungan hidup itu sendiri, kehidupan setiap 

manusia harus bergantung pada kondisi lingkungan hidup, ini sangat 

penting terhadap kelangsungan hidup manusia. 

Pengertian lingkungan hidup juga dituangkan didalam UUPPLH 

2009 menyebutkan arti dari lingkungan hidup,2 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain” 

 

Selain pengertian di atas terdapat beberapa pengertian menurut 

para ahli yang tentunya mendefinisikan arti lingkungan hidup. 

Berdasarkan latar belakang keilmuan di antaranya Prof. Dr. Ir. Otto 

                                                 

2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU 

No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (1). 

Jefri, Efektivitas Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Carwash  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup 
di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



9 

Universitas International Batam 

Soemarwoto, seorang ahli dibidangnya (ekologi) mengartikan 

lingkungan hidup itu sebagai berikut3 

“Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda 

kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 

mempengarusi kehidupan kita. Secara teoritis ruang 

itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya 

matahari dan bintang termasuk di dalamnya”  

 

Pengertian lingkungan hidup juga di kemukakan oleh Prof. Dr St. 

Munadjat Danusaputro, SH seorang yang ahli di bidang hukum 

lingkungan mengartikan lingkungan hidup sebagai4: 

“Semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya 

manusia dan tingkah perhuatannya, yang terdapat 

dalam ruang tempat manusia berada dan 

mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia 

dan jasad hidup lainnya.” 

 

Jenis lingkungan ada empat macam yaitu5: 

1) Lingkungan anorganik adalah lingkungan yang terdiri dari 

fisiogeografis dan gaya kosmik yaitu udara, laut, radiasi, 

tanah, gaya Tarik dan sebagainya; 

2) Lingkungan organik adalah segala sesuatu yang memiliki sifat 

biotis berupa mikroorganisme, hewan, tumbuhan-tumbuhan 

dan juga parasite; 

3) Lingkungan sosial, terdapat tiga bagian yaitu:  

a) Lingkungan fisiososial; 

                                                 
3“Pengertian lingkungan menurut para ahli” http://pengertian.website/pengertian-lingkungan-

menurut-para-ahli/. Diunduh 27 april 2018, pada pukul 19.45 Wib. 
4 ibid Pengertian lingkungan menurut para ahli.  
5 NHT Siahaan, Hukum Lingkungan (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 3. 
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b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia; 

c) Lingkungan psikososial.  

4) Lingkungan komposit adalah lingkungan yang diatur secara 

institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang 

terdapat didaerah kota atau desa. 

Kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan tersebut adalah, 

gambaran terhadap hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. 

Sebagai kelompok masyarakat, manusia dapat hidup secara pribadi dan 

juga berinteraksi dengan lingkungan mana pun ia berada. Arti dari 

kalimat sebelumnya adalah manusia melakukan berbagai aktivitas pasti 

mempengaruhi lingkungan serta perubahan lingkungan akan 

mempengaruhi kehidupan manusia. 

b. Pengertian Pencemaran dan Perusakan 

Dalam pembangunan diperlukan peran serta secara aktif 

masyarakat dalam pembangunan dengan segala akibatnya dan dicegah 

agar tidak banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

serta pemanfaatan sumber daya alamnya. Pengelolaan lingkungan 

hidup yang bersasaran pelestarian kemampuan, serasi dan seimbang 

untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi 

peningkatan kesejahteraan manusia. Perkataan dilestarikan dalam hal 

ini berarti luas, karena perlu disadari bahwa masalah lingkungan bukan 

semata-mata masalah satu bidang ilmu tetapi sangat komplek. 
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Dampak yang sering muncul didalam kelestarian lingkungan 

yang menjadi ancaman dari waktu kewaktu adalah pencemaran dan 

perusakan lingkungan. Ekosistem yang ada dalam sebuah lingkungan 

dapat mengangu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan 

lingkungan. Dalam persepsi manusia pencemaran dan perusakan itu 

merupakan hal yang sama padahal antara keduanya terdapat perbedaan. 

Undang-Undang juga membedakan antara keduanya. Berdasarkan 

Pasal 1(14) UUPPLH 2009  menyatakan bahwa pengertian Pencemaran 

lingkungan hidup adalah:6 

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan” 

 

 Sedangkan arti perusakan lingkungan hidup yang di tuang dalam 

Pasal 1 (16) UUPPLH 2009 adalah:7 

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang 

yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup” 

 

Perbedaan antara kedua pengertian sangat signifikan, pencemaran 

lingkungan berasal dari aktivitas manusia dalam era globalisasi yang 

meningkat secara terus menerus, misalnya limbah yang dihasilkan 

industri, pertambangan maupun pabrik sehinga mengakibakan 

                                                 
6 Op.cit., UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (14). 
7 Op.cit., UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (16). 
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penurunan kualitas lingkungan hidup sedangkan perusakan lingkugan 

itu sendiri dapat di lakukan juga oleh manusia dan juga alam yang 

secara sengaja maupun tidak sengaja merusak kualitas lingkungan 

hidup itu sendiri. Kebutuhan akan sumber alam makin meningkat 

dengan meningkatnya kegiatan pembangunan diikuti jumlah penduduk 

yang meningkat dan kebutuhan yang meningkat, sementara sumber 

daya alam sangat terbatas. Sebagai contoh penurunan sumber alam 

yang sudah mengalami degradasi saat ini adalah sumber daya air yang 

diakibatkan oleh banyaknya industri maupun usaha rumah tangga yang 

menggunakan air. 

Sejauh ini dapat diketahui bahwa lingkungan mempunyai 

kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang kedalamnya. 

Kemampuan ini tidak terbatas, tetapi apabila jumlah dan kualitas 

limbah yang dibuang kedalam lingkungan melampaui kemampuannya 

untuk mengabsorpsi dan mengganggu fungsinya, maka dikatakan 

bahwa lingkungan itu telah terjadi pencemaran lingkungan 

Masalah pencemaran adalah hanya suatu masalah lingkungan 

yang lebih mendasar, yaitu dalam hal cara pengelolaan lingkungan 

hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu. Hal ini harus disadari, 

bahwa pencemaran dapat mengakibatkan kualitas lingkungan menurun 

akan menjadi fatal apabila pencemaran tersebut tidak ditanggulangi 

sedini mungkin. 
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Kalau dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut 

sudah tercemar bila telah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur 

tersebut adalah: 

1) Jika suatu zat serta organisme atau unsur-unsur yang lain seperti 

cahaya, energi dan gas telah tercampur ke dalam sumber daya 

/lingkungan tertentu, dan; 

2) Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan 

dari pada sumber daya atau lingkungan tersebut. 

Jika salah satu syarat atau unsur dari kedua hal tersebut di atas 

tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. 

Andai saja suatu zat telah tercampur pada air minum, tetapi tidak 

sampai mengganggu kesehatan atau kegunaan lainnya, maka hal itu 

bukanlah suatu pencemaran. Disinilah di ketahui bahwa pencemaran itu 

harus di bedakan dengan pengotoran atau kontaminasi 

(Contamination). Kontaminasi adalah perubahan kualitas sumber daya 

sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu 

peruntukan/kegunaan. 

c. Macam-macam Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran atau polusi secara yuridis adalah pengertian yang di 

tuang di dalam pasal 1 ayat 14 UUPPLH 20098 

“Pencemaran adalah Masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/ataukomponen lain 

ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

                                                 
8 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (14). 
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sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 

yang telah ditetapkan” 

 

Dengan berlandaskan unsur-unsur pencemaran lingkungan 

tersebut, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan 

keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup, haruslah memenuhi 

berbagai unsur tersebut. Sehingga apabila salah satu dari unsur-unsur 

yang dimaksud tidak terpenuhi. Maka perbuatan demikian tidaklah 

dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Hal ini berarti, 

seseorang yang hendak mengklaim pihak lain, harus benar-benar 

memperhatikan keempat unsur atau syarat yang dikemukakan diatas. 

Kerusakan lingkungan dapat timbul akibat dari perbuatan 

manusia maupun dari faktor alam. Pencemaran yang diakibatkan oleh 

alam seperti akibat yang disebabkan letusan gunung merapi. 

Pencemaran yang muncul dari letusan gunung merapi adalah 

pencemaran udara dan juga mengakibatkan punahnya makhluk hidup 

disekitar, bahaya yang ada pada gunung merapi seperti asap dan 

keluarnya larva panas sehingga dapat mematikan tumbuhan, hewan 

bahkan manusia. Pencemaran akibat manusia, dari aktivitas keseharian 

yang dilakukannya.Kualitas lingkungan dan tergangunya kesehatan 

serta ketenangan makhluk hidup termasuk manusia diakibatkan 

pencemaran lingkungan yang terus bertambah. Hal ini umumnya terjadi 

akibat pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi dalam 

usaha meningkatkan kesejateraan hidup. Misalnya pencemaran suara, 

Pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. 
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Pencemaran-pencemaran tersebut dapat merugikan dan mengancam 

kelestarian lingkungan. 

Pencemaran terbagi atas 4 yaitu: 

1) Pencemaran suara  

Suara identik dengan setiap bunyi yang di hasilkan, misalnya 

suara angina berlalu, mesin yang meyala, alat-alat yang dapat 

mengeluarkan bunyi, dan bunyi yang di keluarkan oleh manusia 

maupun makhluk itu sendiri. Pencemaran suara adalah suara yang 

masuk terlalu banyak yang dapat mengakibatkan kenyamanan 

lingkungan hidup. Sumber pencemaran suara adalah bunyi atau 

suara yang melebihi batas pendengaran manusia dan dapat merusak 

pendengaran manusia. Bunyi dikatakan bising apabila inetensitasnya 

telah melebihi 50 desibel. Kebanyakan pencemaran suara di 

sebabkan oleh suara mesin industri, kendaraan, dan pabrik. 

Kebisingan juga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu:9 

a) Kebisingan yang dirasakan secara terus-menerus dengan 

jangkauan frekuensi yang sempit,contohnya mesin diesel; 

b) kebisingan yang terdengar seperti terputus-putus, contohnya 

suara pesawat terbang; 

c) Kebisingan impulsive biasa, contohnya tembakan dan suara 

ledakan; 

                                                 
9 Dr.nomensen sinamo,SH.,MH., Pokok-pokok hukum lingkungan, (Jakarta:Permata aksara,2018), 

hlm. 83. 
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d) kebisingan impulsif berulang ulang, contohnya suara mesin 

tempa. 

2) Pencemaran udara  

Sebagian besar makhluk hidup dan manusia membutuhkan 

oksigen untuk melangsungkan kehidupan, selain oksigen, juga ada 

gas nitrogen, karbondioksida, partikel debu dan gas lainnya. 

Sehingga pada saat manusia maupun makhluk hidup menghirup 

udara, tidak hanya oksigen tetapi juga zat-zat lainnya yang 

berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Manusia merupakan 

faktor penyebab utama terjadi nya pencemaran lingkungan. Berbagai 

aktivitas yang dilakukan manusia sangat memicu terjadinya 

pencemaran udara antara lain:  

a) Proses pembakaran, misalnya pembakaran sampah, kendaraan 

bermotor, dan kegiatan industri; 

b) Proses peleburan, misalnya peleburan besi, peleburan baja, 

pembuatan semen, keramik, dan aspal; 

c) Pertambangan dan pengalian; 

d) Pembuangan limbah industri dan rumah tangga; 

e) Proses pembuatan zat kimia; 

f) Proses pembangunan, misalnya membangun bangunan, jalan dan 

lain-lain; 

g) Terjadinya kebakaran hutan. 
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3) Pencemaran Air 

Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup dan 

manusia. Air adalah komponen utama yang terpenting untuk 

melangsungkan kehidupan. Makhluk hidup dan manusia dapat 

bertahan hidup tanpa makan tetapi bertahan hidup untuk tanpa air itu 

sangat susah.  

Pasal 1 (11) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, 

disebutkan bahwa:10 

“Pencemaran air adalah memasuknya atau 

dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau 

komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi 

sesuai peruntukannya.” 

 

Air yang tercemar adalah air yang telah menyimpang dari 

keadaan normalnya, dengan tanda-tanda berikut ini: 

a) “Perubahan suhu air, semakin tinggi suhu air maka semakin 

sedikit kadarO2 yang larut dalam air. Kegiatan industri dapat 

menimbulkan panas yang umumnya berasal dari gerakan 

mesin. Jika air hasil industri tersebut dibuang ke lingkungan 

sungai misalnya, maka suhu air akan menjadi panas; 

                                                 
10 Peraturan Pemerintah, Peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 

Pengendalian Pencemaran Air, PP No. 82 Tahun 2001, Ps 1 ayat (11). 
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b) Perubahan pH, air dapat bersifat asam atau basa tergantung 

besar kecilnya pH. Air limbah dan buangan dari industri yang 

dibuang ke sungai akan mengubah pH air, sehingga dapat 

mengganggu kehidupan organisme air; 

c) Perubahan warna, bau, dan rasa air, air bersih adalah 

air yang berwarna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak 

berasa. Air yang tercemar bahan buangan industri menyebabkan 

perubahan warna dan bau.” 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kualitas 

kehidupan meningkat, tanpa di sadari banyak pencemaran yang 

dilakukan oleh manusia sehingga sumber kehidupan yang tadinya 

menjadi tercemar.  

Berdasrkan sumbernya, pencemaran air dapat terjadi karena 

limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian.11 

a) Limbah industri 

Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama, juga 

menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai yaitu 

limbah. Jenis limbah yang dihasilkan industri tersebut dapat 

berupa limbah organik, misalnya limbah dari pabrik tekstil atau 

limbah pabrik kertas. Limbah anorganik misalnya cairan panas, 

cairan berwarna, serta caira yang berbau menyengat. Sebagian 

                                                 
11 “Pencemaran air” http://www.geologinesia.com/2017/10/pencemaran-air-beserta-sebab-

akibatnya.html. Diunduh 27 April 2018, pada pukul 21.30 Wib. 
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besar industri membuang limbah cairnya ke perairan sungai tanpa 

diolah terlebih dahulu. 

b) Limbah rumah tangga 

Selain pencemaran air yang di sebabkan oleh kegiatan 

industri, lingkungan rumah tangga seperti laundry, carwash dan 

lain-lain juga dapat tercemar karena kebiasaan pembuangan 

limbah sembarangan. Misalnya kulit sayuran, sisa makanan, 

kertas, kayu, plastik, kaca dan juga sisa cucian yang mengandung 

deterjen yang masuk kedalam sungai. Di perairan, sampah 

mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme, akibat 

penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga 

menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan 

merugikan kehidupan di dalamnya. 

c) Limbah pertanian 

Air dalam limbah pertanian disebabkan oleh pupuk dan 

petisida yang digunakan oleh para petani. Pemakaian pupuk yang 

berlebihan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di perairam 

kolam, sungai, waduk, rawa rawa dan danau, pupuk yang 

digunakan tidak terserap akan terbuang dan mengalir ke perairan. 

Akibat dari itu akan menurunkan pertumbuhan tanaman dan 

ekosistem disekitarnya. 
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4) Pencemaran tanah  

Selain air sebagai sumber kehidupan, tanah juga salah satu 

komponen penting dalam kehidupan. Manusia, hewan, tumbuhan 

dan berbagai mikroorganisme membutuhkan tanah bagi 

kelangsungan hidupnya. Manusia memerlukan tanah untuk berbagai 

keperluan, mulai dari mendirikan, bercocok tanam dan keperluan 

lainnya. Tanah juga berfungsi untuk tanamaan dimana berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman tersebut.  

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan kimia yang 

ditimbulkan manusia sehingga mengubah lingkungan tanah alami. 

Pencemaran yang dimaksud terjadi saat kebocoran limbah cair 

sehingga mengenai permukaan tanah, pengunaan petisida 

berlebihan, dan pencemaran tanah juga bisa di timbulkan oleh 

tumpukan sampah serta limbah industri yang secara langsung 

dibuang ke permukaan tanah (illegal dumping). 

Sumber dari pencemaran tanah sebenarnya tidak jauh berbeda 

dan mempunyai hubungan erat terhadap pencemaran udara dan juga 

pencemaran air, begitu juga sebaliknya sumber pencemar udara dan 

sumber pencemar air pada umumnya juga merupakan sumber 

pencemar tanah. Sebagai contoh gas nitrogen, karbondioksida, 

partikel debu dan gas lainnya yang menjadi bahan pencemar udara 

yang larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan 
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terjadinya hujan asam sehingga menimbulkan terjadinya 

pencemaran pada tanah. Air pada permukaan tanah yang 

mengandung bahan pencemar misalnya tercemari limbah industri, 

limbah rumah tangga dan limbah pertanian, akhirnya juga dapat 

menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah daerah tempat air 

permukaan ataupun tanah daerah yang dilalui air permukaan tanah 

yang tercemar tersebut.  

d. Dampak Pencemaran Lingkungan 

Peningkatan dampak pencemaran lingkungan hidup akan 

menurunkan daya dukung alam bagi manusia. Dampak pencemaran 

lingkungan semakin tinggi seiring meningkatnya fenomena 

pencemaran. Jenis dampak pencemaran lingkungan tidak dapat 

dipisahkan dari penyebab pencemaran. Terdapat berbagai sebab 

pencemaran lingkungan. Semakin banyak aktifitas manusia 

memproduksi produk yang menghasilkan limbah berupa zat pencemar 

tidak alami, tidak terurai oleh alam, mengganggu proses ekologi, maka 

semakin buruk, negatif bagi lingkungan. 

Dampak pencemaran lingkungan hidup semakin membahayakan, 

baik kualitas maupun kuantitas seiring meningkatnya variasi aktifitas 

pencemaran lingkungan. Sejak zaman revolusi industri, kerusakan 

lingkungan semakin mengkhawatirkan. Pencemaran air oleh limbah 

industri, limbah B3, pencemaran udara oleh asap, karbondioksida, 

polusi air oleh sampah, pencemaran tanah oleh sisa bahan tambang 
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seperti mercurn dan limbah nuklir. Semua ini memberikan tekanan 

kepada kesehatan manusia secara psikologis, biologis, ekonomis, 

maupun ekologis.  

Berikut adalah berbagai dampak pencemaran lingkungan bagi 

manusia dan kehidupan secara umum11 

1) “Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia 

terutama fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran lingkungan 

terhadap kesehatan tersebut bisa berubah menjadi gangguan 

psikologis, syaraf dalam jangka panjang. Dampak negatif terhadap 

kesehatan paling terkenal adalah sakit pernapasan seperti alergi, 

asma, iritasi mata, hidung, atau bisa pula berupa bentuk lain infeksi 

pernapasan; 

2) Selain itu, pencemaran lingkungan telah terbukti menjadi faktor 

utama perkembangan kanker. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika 

manusia memakan zat pencemar (polutan) secara tidak langsung 

yang digunakan dalam produksi makanan olahan, atau peptisida 

untuk memupuk tanaman. Penyakit lainnya, walau jarang, termasuk 

hepatitis, tifus, diare, gangguan hormonal; 

3) Dampak pencemaran lingkungan juga dirasakan hewan. Terutama 

menyebabkan kerusakan habitat melalui racun, limbah, sehingga 

mereka tidak dapat hidup di habitatnya. Kemudian, peristiwa hujan 

                                                 
11 Ilmu geografis, “Dampak Pencemaran Lingkungan” https://ilmugeografi.com/fenomena-

alam/dampak-pencemaran-lingkungan. Diunduh 28 april 2018, pada pukul 15.45 Wib. 
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asam dapat mengubah komposisi sungai, menghasilkan pencemaran 

laut, beracun untuk ikan, menurunkan populasi kura-kura air tawar, 

penyu. Pencemaran pada lapisan bawah atmosfer dapat 

menyebabkan maslaah paru-paru untuk semua hewan. Polusi tanah 

menyebabkan kerusakan, kehancuran mikroorganisme; 

4) Dampak pencemaran lingkungan hidup pada tanaman juga tidak 

dapat dianggap enteng. Hewan, tumbuhan, terutama pohon, bisa 

hancur oleh hujan asam ini juga memiliki efek negatif pada hewan 

karena merusak habitat mereka, pencemaran udara di lapisan 

atmosfer rendah akan memblokir respirasi tanaman, polutan 

berbahaya dapat diserap dari air atau tanah. Akhirnya, berbagai 

keanekaragaman hayati bagi manusia akan terancam punah; 

5) Dampak pencemaran lingkungan pada ekosistem. Hamir secara 

ekslusif disebabkan oleh kegiatan manusia, memiliki efek negatif 

pada ekosistem, menghancurkan lapisan dan proses penting 

keseimbangan ekosistem, menyebabkan efek yang lebih negatif pada 

atmosfer yang dibutuhkan manusia untuk bernafas serta melindungi 

bumi dari radiasi matahari.” 

e. Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Tercemar 

Pembanguan berkelanjutan diperlukan keaktifan masyarakat agar 

dalam pembangunannya dapat mengurangi terjadi nya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup serta pengunaan dan pemanfaatan sumber 

daya alamnya. Pengelolahan lingkungan hidup yang bertujuan untuk 
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pembangunan yang berkesinambugan bagi peningkatan kesejatheraan 

manusia. Permasalahan lingkungan ini sangat kompleks sehingga tidak 

bisa dipandang rendah terhadap bahaya pencemarannya. Pengendalian 

terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangaka pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

tertuang dalam pasal 13 UUPPLH 2009 Yang dimaksud adalah 

“Pencegahan, Penangulangan dan Pemulihan”. 

1) Pencegahan 

Dalam tahap pencegahan ini terdapat beberapa Instrument yang 

terdiri atas: 

(a)  KLHS  

Suatu proses yang mengevaluasi pengaruh kualitas lingkungan 

hidup dan memberikan jaminan terhadap intergrasikannya 

prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang 

sifatnya strategis 12 

(b)  Tata ruang  

Pengertian tata ruang didefinisikan dalam pasal 1(2) UU penataan 

ruang No 26 tahun 2007 menyebutkan:13 

“Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 

ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan 

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang 

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 

                                                 
12Academia,“KLHS”http://www.academia.edu/7542457/kajian_lingkungan_hidup_strategis_klhs_

sebagai_kerangka_berfikir_dalam_perencanaan_tata_ruang_wilayah. Diunduh 10 mei 2018,pada 

pukul 20.00Wib. 
13 Indonesia. Undang-Undang Penataan Ruang, UU No. 26 tahun 2007, Ps 1 ayat (2). 
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Nasionaldengan: terwujudnya keharmonisan antara 

lingkungan alam dan lingkungan buatan, 

terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber 

daya alam dan sumber daya buatan dengan 

memperhatikan sumber daya manusia 

dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan 

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan 

akibat pemanfaatan ruang.” 

 

(c)  Baku mutu lingkungan hidup 

Merupakan komponen atau energi, dan batas ukuran atau kadar 

mahluk yang harus ada unsur pencemarnya yang di toleransi 

keadaan dan keberadanya tergantung sumber dayanya sebagai 

unsur lingkungan hidup14. 

(d)  Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

Berdasarkan pasal 1(15) UUPPLH 2009.15 

“Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah 

ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau 

hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh 

lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 

fungsinya.” 

 

(e)  AMDAL 

Definisi AMDAL Berdasarkan pasal 1(11) UUPPLH 2009 yang 

dimakud Analisis mengenai dampak lingkungan hidup,16 

“AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

usaha dan/atau kegiatan.” 

                                                 
14 Op.cit., Dr.nomensen sinamo,SH.,MH., Hlm 62. 
15 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (15). 
16 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (11). 
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(f) UKL-UPL 

Dalam pasal 1(12) UUPPLH 2009 Upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang 

selanjutnya disebut UKL-UPL,17 

“UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan 

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” 

 

(g)  Perizinan ( izin lingkungan ) 

Suatu persejutuan terhadap setiap orang yang ingin melakukan 

usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL. 

(h)  Instrumen ekonomi lingkungan hidup 

Sebuah kebijakan ekonomi yang dilakukan untuk membantu 

pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan cara mendorong 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan setiap masyarakat untuk 

ikut serta dalam hal pencegahan.18 

(i) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup 

Dalam penjelasan ini, ditegaskan dapat melakukan fungsi 

lingkungan hidup dan pengelolahan lingkungan hidup sesuai 

system Hukum nasional dan asas Indonesia Negara Hukum. 

 

                                                 
17 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (12). 
18 Op.cit., Dr.nomensen sinamo,SH.,MH., Hlm 65. 

Jefri, Efektivitas Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Carwash  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup 
di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



27 

Universitas International Batam 

(j) Anggaran berbasis lingkungan hidup 

Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada beberapa daerah, 

guna merawat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

(k)  Analisis risiko lingkungan hidup 

 Merujuk pada Pasal 47 UUPPLH 2009 bahwa:19 

“analisis resiko lingkungan hidup wajib dilakukan 

oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan dampak penting terhadap lingkugan 

hidup, mengancam ekosistem dan kehidupan, juga 

mengancam kesehatan serta keselamatan.” 

 

(l) Audit lingkungan hidup 

Maksud dari audit lingkungan hidup adalah pengevaluasian 

terhadap nilai ketaatan tangung jawab usaha atau bisa dibilang 

kegiatan yang sifat nya hukum dan kebijakan tersebut telah di 

tetapkan sebelumnya oleh pemerintah.  

2) Penanggulangan  

Perbuatan yang mencemari lingkungan hidup baik berasal dari 

manusia maupun alam, wajib melakukan penanggulangan dan 

pencegahan terhadap kerusakan lingkungan tersebut. 

Penaggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada pasal 53(2) UUPPLH 2009 adalah:20 

 

                                                 
19 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 47. 
20 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 53 Ayat (2). 
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(a) “pemberian informasi peringatan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada 

masyarakat;  

(b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;  

(c) penghentian sumber pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup;  

(d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.” 

 

3) Pemulihan  

Setelah dilakukanya tahap penanggulangan maka tahap 

terakhir adalah pemulihan kualitas lingkungan hidup menjadi 

semula. Pemulihan lingkungan hidup juga dituang dalam pasal 54 

(2) UUPPLH 2009,21 

“Dapat dilakukan berbagai macam tahapan: 

(a) penghentian sumber pencemaran dan 

pembersihan unsur pencemar.; 

(b) melakukan tahap remediasi mutu lingkungan 

hidup; 

(c) melakukan rehabilitasi dan restorasi fungsi 

lingkungan hidup; 

(d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.” 

 

2. Tinjauan Umum Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

a. Pengertian Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

sebuah upaya yang sistematis dan terjamin, dalam tahapannya 

mementingkan pelestarian fungsi dan upaya mencegah timbulnya 

                                                 
21 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 54 Ayat (2). 
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pencemaram maupun kerusakan lingkungan hidup. Upaya yang 

dimaksud meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang 

berdasarkan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas 

manfaat bertujuan untuk membentuk suatu wujud terhadap 

pembangunan berkelanjutan yang memiliki wawasan lingkungan hidup 

yang tinggi dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: 22 

1) Tercapainya suatu keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara 

makhluk hidup; 

2) terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki tindak baik dalam 

melindungi dan membina lingkungan hidup; 

3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa 

depan; 

4) terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup;  

5) pemanfaatn sumber daya alam menjadi Terkendali; 

6) terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap 

dampak usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup.  

                                                 
22 Desy Apriliani, “perlindungan hokum terhadap masyarakat yang terkena pencemaran lingkungan 

akibat kegiatan pertambangan pasir dikecamatan banyuresmi kabupaten garut berdasarkan hukum 

positif di Indonesia,” (universitas pasundan bandung, Bandung, 2017), hlm.41. 
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Pengelolahan dan perlindungan lingkungan hidup bukan hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi swasta maupun masyarakat 

juga harus mengambil peran penting dalam melakukan dan 

melaksanakan kebijakan pengelolahan lingkunga hidup.  

b. Tujuan dan Asas Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan 

Dalam sebuah permasalahan lingkungan, pasti ada tujuan yang 

mendorong sehingga masalah yang dihadapi mendapat jalan keluarnya. 

Didalam Pasal 3 UUPPLH 2009 menjelaskan23 

“Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah:  

(a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup;  

(b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan 

kehidupan manusia;  

(c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk 

hidup dan kelestarian ekosistem;  

(d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;  

(e) mencapai keserasian, kelarasan; dan 

keseimbangan lingkungan hidup;  

(f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa 

kini dan generasi masa depan;  

(g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak 

atas lingkungan hidup sebagai  

(h) bagian dari hak asasi manusia;  

(i) mengendalikan pemanfaatan SDA secara 

bijaksana;  

(j) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan  

(k) mengantisipasi isu lingkungan global.” 

 

                                                 
23 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 3. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH 2009 ini 

dilakukan penguatan prinsip atau asas Hukum baik yang terkait dengan 

aspek substansi Hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk 

menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang 

digunakan sebagai landasan pengaturan Hukum perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 

UUPPLH 2009 adalah:24 

1) State Responbility Principle 

Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2(a) 

UUPPLH 2009. 

“Asas ini memiliki makna bahwa: 

(a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya 

alamakan memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup 

rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 

masa depan. 

(b) negara menjamin hak warga negara atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

(c) negara mencegah dilakukannya kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam yang 

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup.” 

 

2) Preservation and Sustainability Principle 

Asas kelestarian dan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 2(b) 

UUPPLH 2009.  

“Asas ini memiliki makna bahwa: 

setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap generasi mendatang dan terhadap 

                                                 
24 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 2. 
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sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan 

upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan 

memperbaiki kualitas lingkungan hidup.”  

 

Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan harus memilih 

jalur pembangunan alternative yang dapat menghemat sumber daya 

dan mampu menyesuaikan aspek konservasi dengan aspek 

pemanfaatan secara arif. Prinsip keberlanjutan juga perlu adanya pola-

pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan 

baku, dan hemat SDA.25 

3)  Harmony and Balances Principle 

Asas keserasian dan keseimbangan merupakan sebuah prinsip 

pembanguan berkelanjutan yang mencampurkan aspek ekonomi, 

social, budaya dan aspek lingkungan tentunya dalam pembangunan. 

Asas Keserasian dan keseimbangan juga di sebutkan secara yuridis 

dalam Pasal 2(c) UUPPLH 2009 dijelaskan bahwa: 

“pemanfaatan lingkungan hidup harus 

memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan 

ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta 

pelestarian ekosistem.” 

 

4) Integratedness Principle 

Asas keterpaduan menurut penjelasan Pasal 2(d) UUPPLH 2009 

dijelaskan bahwa: 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau 

mensinergikan berbagai komponen terkait.” 

                                                 
25 Julia silviana, “penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah peisisir teluk 

lampung,” (Universitas lampung, Bandar lampung, 2016), hlm.31. 
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5)  Benefit Principle 

Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2(e) UUPPLH 2009 

dijelaskan bahwa  

“segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia 

selaras dengan lingkungannya.”  

 

Dalam penjelasan ini diutamakan 3 manfaat yang sangat penting 

yaitu ekologis, ekonomis maupun social. Manfaat ini bertujuan 

untuk pembangunan berkelanjutan. 

6) Precautionary Principle 

Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan 

yang memiliki resiko tinggi Menurut penjelasan Pasal 2(f) UUPPLH 

2009 dijelaskan bahwa: 

“ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha 

dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan 

alasan untuk menunda langkah-langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” 

 

7) Equitable Principle 

Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2(g) UUPPLH 2009 

dijelaskan bahwa: 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus mencerminkan keadilan secara proporsional 

bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas 

generasi, maupun lintas gender.”  
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Keadilan yang dimaksud dalam pasal ini adalah keadilan dalam 

memperlakukan hal yang sama terhadap sumber daya alam 

sebagaimana manusia memperlakukan kepada manusia lainnya. 

8) Ecoregion Principle 

Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru 

Menurut penjelasan pasal 2(h) UUPPLH 2009 dijelaskan bahwa: 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus memperhatikan karakteristik sumber daya 

alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya 

masyarakat setempat, dan kearifan lokal.” 

 

9) Biodiversity Principle 

Asas Keanekaragaman Hayati Menurut penjelasan pasal 2(i) 

UUPPLH 2009 dijelaskan bahwa: 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus memperhatikan upaya terpadu untuk 

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri 

atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam 

hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di 

sekitarnya secara keseluruhan membentuk 

ekosistem.”  

 

Prinsip tersebut sangat penting karena keanekaragaman hayati 

dewasa ini telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang 

nyata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan 

sistem kehidupan di bumi dan pada gilirannya akan mengganggu 

keberlangsungannya kehidupan manusia. 
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10) Polluter Pays Principle 

Tujuan utama dalam prinsip ini merupakan interalisasi biaya 

lingkungan. Prinsip pencemar membayar Dalam Pasal 2(j) UUPPLH 

2009 dijelaskan 

 “bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan 

atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan 

ataukerusakan lingkungan hidup wajib menanggung 

biaya pemulihan lingkungan.” 

 

11) Participation Principle 

Asas Partisipatif  dalam Pasal 2(k) UUPPLH 2009 dijelaskan bahwa: 

“setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.”  

 

Asas ini merupakan salah satu asas penting selain sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan dan 

penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait 

dengan lingkungan.  

12) Local Wisdom Principle 

Asas Kearifan Lokal dijelaskan dalam pasal 2(l) UUPPLH 2009 

hidup dijelaskan bahwa: 

 “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang 

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.” 
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13) Good Governance Principle 

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik 

merupakansalah satu isu sentral yang akhir-akhir ini menjadi wacana 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya konsep good 

governance menghendaki penyelenggaraan tata pemerintahan yang 

efektif dan efisien.Tuntutan ini gencar dilakukan oleh msyarakat 

sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat, serta adanya pengaruh globalisasi.  

14) Local Autonomy Principle 

Asas Otonomi DaerahMenurut penjelasan pasal 2(n) UUPPLH 2009 

dijelaskan bahwa  

“Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan 

a. Pengertian Hukum Lingkungan 

Hukum lingkungan merupakan ilmu pengetahuan yang 

dikategorikan masih muda, karena perkembanganya baru ada dalam 

akhir dua dasawarsa ini. Seiring berjalananya waktu pola pemikiran 

Negara-negara mulai terarah, mulai sadar terhadap penting nya menjaga 

kelestarian lingkungan dan menaruh perhatian besar dalam mengelola 

lingkungan termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-
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undangan mengenai pelestarian hidup manusia, penyusunan program-

program untuk menanggulangi pencemaran, perusakan, pengurangan 

lingkungan.26 

Drupsteen berpendapat bahwa pengertian Hukum lingkungan itu 

sendiri dalam arti bahasa Inggris, Hukum lingkungan disebut 

environmental law. Orang Belanda menyebutnya Hukum lingkungan 

dengan kata milieurecht, sedangkan orang Jerman menyebutnya 

umweltrecht, orang Perancis juga menamai Hukum lingkungan dengan 

sebutan droit de environment. Malaysia mengunakan bahasa melayu 

dan memberi nama dengan “Hukum Alam Semesta Sekitar”. Arti 

Hukum lingkungan disini dapat disimpulkan hanya meliputi fisik tanpa 

menyangkut lingkungan sosial dan sebagainya. 27 

Diperlukan Hukum dalam pengelolahan lingkungan, sehingga 

perhatian manusia terhadap alam tidak hanya menjadikan alam sebagai 

objek melainkan alam sebagai tempat hidupnya manusia harus 

dipandang sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang sama. Dalam 

pengertian bahwa alam berfungsi sebagai tempat hidup bagi manusia 

itu sama pentingnya karena saling mengisi dan saling mempengaruhi. 

Atas dasar kenyataan alam tersebut, maka manusia perlu juga 

senantiasa melindungi dan memelihara tempat hidupnya secara 

                                                 
26 Koesnadi hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, (Yogyakarta:gadja mada university 

press,1999), hlm. 36. 
27 Op.cit., jenny. hlm 14. 
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seksama, seperti halnya manusia melindungi dan memelihara dirinya 

sendiri. 

Hukum Lingkungan sendiri terdiri dari 2 (dua) dimensi. Dimensi 

pertama mengenai perilaku masyarakat, dalam dimensi ini 

mengusahakan setiap masyarakat memenuhi Hukum lingkungan yang 

bertujuan memecahkan suatu permasalah lingkungan.Yang kedua 

mengenai pemberian hak, kewajiban, dan wewenang kepada badan-

badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.28 

b. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan 

Penegakan Hukum disebut dalam bahasa Inggris law 

enforcement, bahasa Belanda rechshanhaving. Istilah penegakan 

hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran 

bahwa penegakan Hukum selalu dengan force sehingga ada yang 

berpendapat, bahwa penegakan Hukum hanya bersangkutan dengan 

Hukum Pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan 

kita menyebut penegak Hukum itu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Tidak 

disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga penegak Hukum. 

Jika kata istilah asing tersebut disalin menjadi “Penegakan Hukum” 

tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan Hukum 

nya mempunyai ruang lingkup lebih luas. 

Penegak Hukum untuk masing masing instrumen berbeda, yaitu 

instrumen administratif oleh pejabat administratif atau 

                                                 
28 Op.cit., jenny. hlm 15. 
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pemerintahan, Perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara 

individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara 

sendiri atas nama kepentingan umum. Adapun Hukum Pidana yang 

penuntutannya dimonopoli oleh Negara yang alatnya adalah Jaksa 

sebagai personifikasi Negara. Untuk mencegah terjadinya tumapang-

tindih penegakan Hukum yang instrumen dan penegakannya berbeda 

itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak 

Hukum, yaitu Polisi, Jaksa, dan Pemerintah daerah 

(Gubernur/Bupati/Walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang 

sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri 

atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan panglima di daerah. 

Karena yang mengeluarkan izin bukan saja pemerintah daerah tetapi 

juga dengan departemen yang jajarannya ke bawah, seperti departemen 

perindustrian, departemen pertanian, departemen kehutanan, dan lain-

lain maka sudah jelas jika terjadi pelanggran Hukum lingkungan yang 

masuk bidang masing-masing, mereka pun seharusnya ikut serta dalam 

musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. 

c. Proses Penegakan Hukum Lingkungan 

Hukum lingkungan merupakan pengetahuan Hukum yang sangat 

rumit, proses Pelanggaran beranekragam. Pelangaraan yang paling 

ringan seperti limbah yang di hasilkan oleh rumah tangga dan 

pelangaraan yang sangat berbahaya juga ada yakni limbah yang 

dihasilkan oleh industri, limbah industri seperti limbah yang beracun. 
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Oleh karena penerapan sanksi terhadap pelangaraan- pelangaran 

tersebut harus ditindak lanjuti. Penerapan Hukum lingkungan dapat 

ditanamkan dalam mediamasa seperti surat kabar, radio, televisi, 

sampai ajaran serta diskusi. Dengan demikian akan tercipta 

penangulangan secepat mungkin sedini dan seluas mungkin. 

Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri 

sampai kepada masyarakat luas.  

Penegakan dan penerapan Hukum lingkungan sebelumnya 

disebut sangat rumit, karena Hukum lingkungan menempatkan titik 

silang berbagai bidang Hukum klasik. Penegakan Hukum terdiri dari 

beberapa instrument yang berbeda, mulai dari instrumen administratif 

oleh pejabat administratif atau pemerintahan, dibidang Perdata oleh 

pihak yang dirugikan sendiri baik secara individu maupun kelompok 

serta dalam bidang Pidana yang penuntutannya dilakukan oleh Jaksa 

dan hakim sebagai pengambil keputusan. 

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya 

pelanggaran Hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai 

dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak Hukum yang 

mengetahui langsung terjadinya prlanggaran tanpa adanya laporan 

atau pengaduan. Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor 

Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat 

mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan 

lingkungan. Mereka memiliki laboratorium khusus, dan dari 
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pemeriksaan labotarorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran 

(melampau ambang batas). 

Dari Kantor Lingkungan Hidup ini dapat dipilih proses 

selanjutnya. Kalau masih ragu, tentang ketentuan mana yang 

dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), 

apakah bersifat Perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) 

ataukah perlu dilanjutkan ke proses Hukum Pidana misalnya jika 

pelanggar adalah residivis. Sebaiknya kantor Lingkungan Hidup ini 

membawa persoalannya ke forum musyawarah seperti disebutkan 

sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima laporan menganggap bahwa 

pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan 

paksaan administratif (bestuursdwang), maka dapat diteruskan kepada 

yang mengeluarka izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera 

ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi, 

penerangan, nasihat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya 

penariakan izin (contohnya dalam kasus hinder ordinnantie). 

1) Penegakan Hukum lingkungan administrasi 

Penegakan Hukum lingkungan yang pertama adalah 

administrasi, Sarana administrasi bersifat preventif dan memiliki 

tujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan. 

Penegakan hukum dapat berupa kegiatan-kegiatan yang bisa 

dikaitkan dengan perizinan, AMDAL, dan lain sebagainya. Fungsi 

instrumental menjadi fungsi utama Sanksi administratif, yaitu 
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pengendalian terhadap suatu perbuatan terlarang. Selain fungsi 

instrumental, sanksi administrasi juga di tujukan kepada 

perlindungan atas perbuatan terlarang tersebut. Sanksi administrasi 

sendiri bisa diadili oleh Pejabat pemerintah tanpa adanya proses 

pengadilan baik secara individual maupun kelompok yang 

dinyatakan melanggar ketentuan Hukum lingkungan. Berikut 

beberapa jenis penegakan Hukum administrasi:  

a) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa;  

Maksud dari Paksaan pemerintahan adalah sebuah tindakan nyata 

yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menyelesaikan kasus 

atau masalah yang melanggar atau bertentangan dengan norma 

hukum administrasi Negara. Paksaan pemerintah dilihat sebagai 

bukti nyata, dalam arti eksekusi yang dilakukan dan dilaksanakan 

tanpa adanya proses pengadilan. Untuk denda dan biaya biaya 

lainnya ini langsung dibebankan kepada pihak yang melakukan 

pelanggaran.29  

Paksaan pemerintah dapat berupa beberapa tindakan di jelaskan 

Dalam pasal 80 (1) UUPPLH 2009 berupa:30 

                                                 
29 Prof.Dr takdir rahmadi,S.H.,LLM., Hukum lingkungan Indonesia edisi kedua, (Jakarta : raja 

grafindo persada,2011),hlm. 221. 
30 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 80 ayat (1). 
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(a) “penghentian sementara kegiatan produksi;  

(b)  pemindahan sarana produksi;  

(c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau 

emisi;  

(d)  pembongkaran;  

(e) penyitaan terhadap barang atau alat yang 

berpotensi menimbulkan pelanggaran; 

(f) penghentian sementara seluruh kegiatan;  

(g) tindakan lain yang bertujuan untuk 

menghentikan pelanggaran dan tindakan 

memulihkan fungsi lingkungan hidup.” 

 

Sanksi paksaan pemerintah dapat dikenakan tanpa didahului oleh 

teguran atau tanpa pemberitahuan langsung jika pelangaran yang 

dilakukan menimbulkan, penjelasan pada pasal 80 (2):31 

a) “ancaman yang sangat serius bagi manusia dan 

lingkungan hidup; 

b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika 

tidak segera dihentikan pencemaran dan atau 

perusakan; 

c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup 

jika tidak segera dihentikan pencemaran 

dan/atau perusakannya.” 

 

b) Uang paksa; 

Tujuan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus 

administarsi salah satunya adalah uang paksa, proses ini dilakukan 

untuk mengakhiri pelanggaran dan kepada pihak pelanggar akan di 

berikan waktu untuk melunasinya. Tindakan uang paksa 

merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti sebagai 

sanksi (subsidiaire) dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. 

                                                 
31 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 80 ayat (1). 
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Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama 

dengan pelaksanaan paksaan nyata.  

c) Penutupan tempat usaha; 

Salah satu sanksi administratif adalah penutupan tempat usaha. 

Sebelum pemerintah melakukan tahap yang lebih keras seperti 

pencabutan izin usaha, pemerintah biasanya akan melakukan 

penutupan tempat usaha dulu sebagai suatau peringatan yang 

dilakukan kepada pelanggar.  

d) Pencabutan izin Usaha  

Tahap selanjutnya jika pelanggar masih tetap melakukan 

pelanggran maka pihak pemerintah akan menjatuhi sanksi 

pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha juga harus melihat 

seberapakah tingkat pelanggran yang dilakukan. Selain itu seorang 

Kepala Daerah dapat mengajukan usulan terhadap pencabutan izin 

usaha kepada pajabat atau pemerintah yang berwenang karena 

dianggap merugikan kepentingannya. Dengan demikian, pejabat 

yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau kegiatan atas 

usul Kepala Daerah yang bersangkutan atau atas permohonan 

pihak yang berkepentingan. 32 

2) Penegakan Hukum lingkungan melalui proses pidana 

Masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran telah 

menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan manusia. Maka 

                                                 
32 Op.cit., Julia silviana.hlm 25. 
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orang akan berangapan bahwa perbuatan yang merusak lingkungan 

atau mencemari lingkungan itu hanya sebuah tindakan yang bisa di 

toleransi. Tetapi perbuatan tersebut dikenakan sanksi Pidana juga 

Karena mengancam kesehatan dan jiwa manusia individual maupun 

kelompok. Kepentingan kepentigan ini merupakan kepentingan 

yang termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau yang harus 

dilindungi oleh Hukum Pidana.33  

Siti Sundari Rangkuti dalam bukunya “Sanksi Pidana Dalam 

Hukum Lingkungan”, telah mengambil kesimpulan-kesimpulan 

sebagai berikut:34 

a) Bagian terbesar dari Hukum Lingkungan merupakan Hukum 

Administrasi Negara, oleh karena itu sanksi administrasi sangat 

penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan; 

b) Hinder Ordonantie sedang prosedur perizinan hendaknya 

disempurnakan dengan perhitungan Ekologi demi pembangunan 

yang berwawasan lingkungan; 

c) Sanksi Pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam 

penanggulangan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup; 

                                                 
33 Op.cit., Prof.Dr takdir rahmadi,S.H.,LLM., hlm 226. 
34 Siti sundari rangkuti, Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional (Jakarta:Airlangga 

University, 2000)  
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d) Ketentuan Pidana dalam berbagai Peraturan PerUndang-

Undangan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Pasal 

97 - Pasal 120 UUPLH; 

e) Peraturan Perundang-undangan Lingkungan dimasa mendatang 

hendaknya memuat dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum 

lingkungan; 

f) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu 

memerlukan kerja sama yang serasi antara badan Legislatif, 

Eksekutif, dan Yudikatif.35 

3) Penegakan Hukum lingkungan melalui gugatan Perdata 

Hukum Perdata adalah Hukum yang mengatur hubungan-

hubungan Hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara 

seorang dengan seorang lainnya antara seorang dengan beberapa 

orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan Perdata yang 

mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka 

orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian 

akibat perbuatannya itu. Aspek Hukum Perdata dalam pengelolaan 

lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan Hukum 

lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan 

lingkungan, maka aka nada korban pencemaran dan perusakan, 

                                                 
35Ali Misbachul Azar, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di 

Wilayah Kabupaten Demak” ( Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2007), hlm 66. 

Jefri, Efektivitas Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Carwash  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup 
di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



47 

Universitas International Batam 

dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan 

dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara.36 

Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan 

melalui prosedur perdata diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 

93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal 

tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur 

diluar pengadilan (nonlitigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela 

para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk 

membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian 

sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Lembaga 

ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat 

ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan 

sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian 

kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi 

pencemaran lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. 

Pasal 87 (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar Hukum 

                                                 
36 Nikita Novia Kusumantari, “penegakan hukum lingkungan melalui aspek hokum perdata”, 

(universitas udayana, bali,2016),hlm. 4. 
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berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib 

membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPPLH 2009 agar 

dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian 

harus terpenuhi unsur unsur:37 

(a) “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar 

hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian 

pada orang lain atau lingkungan hidup wajib 

membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu; 

(b) Setiap orang yang melakukan 

pemindahtanganan, pengubahan sifat dan 

bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu 

badan usaha yang melanggar hukum tidak 

melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 

kewajiban badan usaha tersebut; 

(c) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang 

paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas 

pelaksanaan putusan pengadilan; 

(d) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan tindakan 

tertentu.” 

 

Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan 

lingkungan. Hal ini berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata 

seperti yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) dibawah ini yaitu:  

                                                 
37 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 87 ayat (1). 
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(a) Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, “bahwa 

tiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut.”  

(b) Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan, “bahwa 

setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk 

kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi 

juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kurang hati-hatinya.” 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 

Definisi Usaha Mikro diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan 

Menegah UU UMKM, dinyatakan bahwa:38 

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam UU tersebut” 

 

Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 

6(1) adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. 

Mengenai Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:39 

 

                                                 
38 Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro, kecil dan Menegah, UU No.20 Tahun 2008, Ps 1 ayat 

(1). 
39 Ibid, Ps.6 ayat (1). 
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(1) “memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau  

(2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” 

 

Definisi Usaha Kecil diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan 

Menegah UU UMKM, dinyatakan bahwa:40 

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil” 

 

Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 

6(2) adalah nilai kekayaan bersih atas nilai aset tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. 

Mengenai Kriteria Usaha kecil adalah sebagai berikut:41 

(1) “memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau  

(2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak 

                                                 
40 Ibid, Ps.1 ayat (2). 
41 Ibid, Ps.6 ayat (2). 
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Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah).” 

 

Definisi Usaha Menegah diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil 

dan Menegah UU UMKM, dinyatakan bahwa:42 

“usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang 

ini.” 

 

Dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan 

untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 

6(3) adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. 

Mengenai Kriteria Usaha Menegah adalah sebagai berikut:43 

(1) “memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

(2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah).” 

                                                 
42 Ibid, Ps.1 ayat (3). 
43 Ibid, Ps.6 ayat (3). 
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Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah 

dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang 

banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. 

Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat 

menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor 

komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap product 

Domestic Bruto (PDB). 

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian 

kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian 

nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini 

sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang 

imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang 

semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih 

dapat mempertahankan kegiatan usahanya. 

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah 

terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan 

utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, 

serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. 

b. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki 
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jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap 

berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi 

keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah 

klasifikasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): 44 

1) Livelhood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan 

kerja untuk mencari nafkah, yang labih umum biasa disebut 

sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. 

2) Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi 

belum memiliki sifat kewirausahaan. 

3) Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak 

dan ekspor.  

4) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan 

dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB) 

                                                 
44Ade Resalawati, “Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada sektor UKM Indonesia”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) ,hlm 

31. 
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5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Limbah B3 adalah salah satunya yang membutuhkan perhatian 

dan penanganan khusus, mengingat dampak negatif yang akan 

disebabkannya. Fakta memperlihatkan kepada kita bahwa banyak kasus 

limbah B3 terjadi di Indonesia, terutama masalah yang impor limbah 

B3, yang semakin hari semakin sering kita dengar dan bertambah 

jumlahnya. Pada umumnya, limbah B3 yang masuk ke wilayah 

Indonesia datang dan negara-negara Asia yang sedang menikmati 

kemakmuran dan mengalami kemajuan dalam industri.  

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 

adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, 

konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan 

atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut 

Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang 

mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. 

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, 

menempatkan, dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam 
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jumlah, konsentrasi waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan 

tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. 

Limbah dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam), yakni sebagai 

berikut:45  

a) Limbah Anorganik; 

b) Limbah Organik; 

c) Limbah Cair ; 

d) Limbah Padat ; 

e) Limbah Gas; 

f) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas 

hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis 

kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan 

beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang 

aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi 

masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, 

dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila 

dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam 

                                                 
45 R. M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2004), hlm 

143 – 144. 
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lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lain. 

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai 

konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya 

pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak 

lingkungan (Amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan 

lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan 

mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya 

sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas 

sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. 

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun 

beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah 

bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. 

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam 

memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh 

izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak 

lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara 

maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
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Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem 

hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, 

tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai 

landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta 

kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan 

berbagai ketentuan Hukum, baik Hukum administrasi, hukum perdata, 

maupun Hukum pidana. Ketentuan Hukum perdata meliputi 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan didalam 

pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup didalam 

pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat 

organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara 

tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan 

meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa 

pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi 

kehidupan generasi masa kini dan masa depan.  

B. Landasan Yuridis 

1 .  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, menjelaskan:46  

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.”  

 

                                                 
46 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 8H. 
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Pasal tersebut menjabarkan, bahwa masyarakat Indonesia berhak 

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bebas dari 

pencemaran apapun, khususnya pencemaran sungai, yang oleh 

masyarakat air sungai tersebut masih digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat 

Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang 

merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan 

Wawasan Nusantara. Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau 

sumber daya alam di Negara kita tercantum dalam Pasal 33(3) 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menegaskan 

bahwa,47 

“Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

 

Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia 

dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya 

dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup 

harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan 

selaras, serasi, seimbang. Kualitas lingkungan hidup yang semakin 

menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan 

                                                 
47 Ibid, Ps 33 ayat 3. 
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pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten 

oleh semua pemangku kepentingan.  

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

Pengelolahan Lingkungan Hidup 

Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya 

tersebut, dengan adanya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman mengenai 

apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap 

lingkungan hidup di Indonesia. 

Pasal 1(2) UUPPLH 2009 memuat pengertian Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan48 

“upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan dan penegakan hukum.” 

 

Lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang 

harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. 

Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen 

lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia 

adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam 

mempengaruhi lingkungan. Maka dari itu manusia senantiasa harus 

                                                 
48 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (2). 
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dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang 

telah ditetapkan agar terciptanya ketertiban dan lingkungan yang asri. 

UUPPLH 2009 sebagai payung Hukum serta pedoman saat ini untuk 

menjaga dan melindungi lingkungan agar tidak seorang pun yang berani 

m erusak lingkungan. 

Fungsi lingkungan hidup adalah sebagai daya dukung untuk 

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup yang urgen ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menunjang 

kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam menjalankan 

aktivitas masing-masing. 

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2 UUPPLH 

2009, dan Tujuan  terbentuknya UUPPLH 2009 terdapat dalam 

Pasal 3 Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, maka 

pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan Hukum terkait dengan 

masalah lingkungan hidup dan salah satu produk Hukum yang 

sangat penting adalah UUPPLH 2009. Undang-Undang ini telah 

memberikan dasar Hukum yang sangat kuat untuk menjaga dan 

memelihara alam di wilayah Negara Indonesia. Agar terhindar dari 

berbagai usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi lingkungan sekitar. Maka dalam hal ini, setiap kegiatan/usaha 

yang akan dilakukan seperti kegiatan industri, wajib memiliki izin 
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lingkungan, terutama yang mempunyai dampak penting terhadap 

lingkungan.  

Berdasarkan Pasal 1(13) UUPPLH 2009 menjelaskan: Baku 

mutu lingkungan hidup adalah:49 

“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, 

atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau 

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 

dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup.” 

 

Pasal 20(3) huruf a UUPPLH menyatakan:50 

“Setiap orang diperbolehkan untuk membuang 

limbah ke media lingkungan hidup dengan 

persyaratan Memenuhi baku mutu lingkungan 

hidup.” 

 

Pasal 65(1) UUPPLH 2009, menyatakan:51 

“Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang 

baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 

manusia.” 

 

Apabila tidak melakukan pengawasan sesuai peraturan yang 

berlaku maka dapat diberikan ancaman, ancaman tersebut dapat 

berupah tindakan administratif, ganti rugi sampai proses pidana. Salah 

satu sanksi yang akan diambil oleh penulis adalah Pasal 112 UUPPLH 

2009, yang berisikan tentang:52 

                                                 
49 Op.cit.,UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 1 ayat (13). 
50 Op.cit., UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 20 ayat (3). 
51 Op.cit., UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 65 ayat (1). 
52 Op.cit., UU PPLH No.32 tahun 2009, Ps 112. 
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“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja 

tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan  

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan izin 

lingkungan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 71 

dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganyang 

mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1(satu)tahun 

atau dendapaling banyak Rp.500.000.000,00. (lima 

ratus juta rupiah).” 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan  

Pasal 1(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan, menyatakan:53 

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha 

dan/atau Kegiatan.” 

 

Dalam membuat sebuah usaha yang berkaitan dengan dampak 

lingkungan maka menurut pasal 2 adalah54 

(1) ”Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib 
memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki 
Izin Lingkungan.  

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan 
yang meliputi:  
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;  
b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; 
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 

 

                                                 
53 Indonesia, Peraturan pemerintah tentang Izin lingkungan, PP No. 27 Tahun 2012, Ps 1 ayat 1. 
54 Ibid, Ps 2. 
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Setiap usaha dan/atau kegiatan industri wajib dan bahkan hal yang 

sangat mutlak untuk memiliki izin lingkungan, karena limbah yang 

dihasilkan dari kegiatan industri tidak sedikit  mengandung limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkadang dibuang ke 

lingkungan sekitar wilayah pabrik itu berada, salah satunya yaitu ke 

sungai. Membuang limbah ke sungai dapat mencemarkan sungai dan 

untuk pembuangan limbah ke sungai pun harus mendapatkan izin dari 

Pemerintah. 

Setiap kegiatan industri ada dampak positif dan juga negatif 

terhadap manusia dan lingkungan. Dampak negatif yang menimbulkan 

permasalahan lingkungan sehingga terjadinya pencemaran lingkungan 

pada sungai yang menjadi objek pembuangan limbah dari kegiatan 

industri maupun kegiatan usaha lainnya. Hal ini sangat merugikan 

masyarakat sekitar, karena dengan tercemarnya lingkungan oleh limbah 

hasil kegiatan tersebut menyebabkan sungai menjadi kotor dan bau juga 

tidak dapat dipergunakan seperti semula. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolahan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  

Kaidah dalam PP Nomor 82 Tahun 2011, pasal 1 ayat 11 

merumuskan bahwa:55 

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasuknya 

makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain 

                                                 
55 Indonesia, Peraturan pemerintah tentang Pengelolahan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran 

Air, PP No. 82 Tahun 2011, pasal 1 ayat 11. 
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kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas 

air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya.” 

 

Dalam pasal 1 ayat 3 memberikan pengertian bahwa:56 

“Pengelolaan kualitas air adalah upaya 

pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang 

diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin 

agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.” 

 

Air merupakan unsur terpenting dalam sebuah ekosistem 

lingkungan hidup, sehingga harus dilindungi agar tidak tercemar serta 

terjaga kelestariannya. Cara mengetauhi air telah tercemar atau tidak 

maka dapat diketauhi dari ukuran tertentu, yang dinamakan dengan  Baku 

Mutu Air. 

Dalam Pasal 8 Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) 

kelas, yaitu :57 

1) “Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-

syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;  

2) Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air 

tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut; 

                                                 
56 Ibid, Ps 1 ayat 3. 
57 Ibid, Ps 8. 
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3) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut;  

4) Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut.” 

 

Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan kewenagan masing-

masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air 

berwenang: 58 

1) Menetapkan daya tampug beban pencemaran 

2) Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar 

3) Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau 

sumber air 

4) Memantau kualitas air pada sumber air, dan 

5) Memantau factor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. 

Sementara itu, dalam Pasal 23 menyatakan upaya pengendalian 

pencemaran air ditetapkan daya tamping beban pencemaran air pada 

sumber air. Penetapan daya tamping beban pencemaran sebagaimana 

dimaksud dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

sekali. Daya tamping beban pencemaran dipergunakan untuk:59 

 

                                                 
58 Ibid, Ps 20. 
59 Ibid, Ps 23. 
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(1) “Pemberian izin lokasi; 

(2) Pengelolahan air dan sumber air; 

(3) Penetapan rencana tata ruang; 

(4) Pemberian izin pembuangan limbah; 

(5) Penetapan mutu air sasaran dan program kerja 

pengendalian.” 

 

Setiap penangung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang 

air limbah ke air atau sumber air wajib menanti persyaratan yang 

ditetapkan dalam izin. Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah 

sebagaimana wajib dicantumkan:60 

(1) “Kewajiban untuk mengolah limbah; 

(2) Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang 

boleh dibuang kemedia lingkungan; 

(3) Persyaratan cara pembuangan air limbah; 

(4) Persyaratan untuk mengadakan sarana dan 

prosedur penangulangan keadaan darurat; 

(5) Persyaratan untuk melakukan pemantauan 

mutu dan debit air limbah; 

(6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil 

pemerikasaan analisismengenail dampak 

lingkungan yang erat kaitanya dengan 

pengendalian pencemaran air bagi usaha dan 

ataukegiatan yang wajib melaksanakan analisis 

mengenai dampak lingkungan; 

(7) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam 

satu saat atau pelepasan dadakan; 

(8) Larangan untuk melakukan pencemaran air 

limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang 

dipersyaratkan; 

(9) Kewajiban melakukan swapantau dan 

kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.” 

 

                                                 
60 Ibid, Ps 38 ayat 2 . 
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Pemerintah kota/kabupaten melakukan pembinaan untuk 

meningkatkan ketaan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan 

dalam pengelolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan 

pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin 

melakukan usaha dan atau kegiatan. 

Dalam pasal 46 (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan 

tugas nya, pejabat pengawas lingkungan berwenang: 

(1) “melakukan pemantauan yang meliputi 

pengamatan, pemotretan, perekaman audio 

visual, dan pengukuran;  

(2) meminta keterangan kepada masyarakat yang 

berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, 

konsultan, kontraktor, dan perangkat 

pemerintahan setempat;  

(3) membuat salinan dari dokumen dan atau 

membuat catatan yang diperlukan, antaran lain 

dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, 

UPL, data hasil swapantau, dokumen surat 

keputusan organisasi perusahaan; 

(4) memasuki tempat tertentu;  

(5) mengambil contoh dari air limbah yang 

dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan 

baku, dan bahan penolong;  

(6) memeriksa peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi, utilitas, dan instalasi 

pengolahan limbah; 

(7) memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; 

(8) serta meminta keterangan dari pihak yang 

bertanggungjawab atas usaha dan atau 

kegiatan.” 
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5. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.300/HK/X/2012 Tentang 

Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dokumen 

UKL dan UPL 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1 UUPPLH 2009 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu menetapkan 

keputusan walikota Batam tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib 

dilengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup. 

Menetapkan jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi 

dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup. ssebagaimana terlampir dalam keputusan walikota 

Batam Nomor KPTS.300/HK/X/2012.  

C. Landasan Teoritis 

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya 

sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di 

artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya 

akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu Undang-Undang atau peraturan, 

menurut kamus besar bahasa Indonesia.61 Sedangkan efektivitas itu sendiri 

adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.62 Jika dilihat dari 

segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang 

berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri lahir dari kata efektif, yang 

                                                 
61 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284. 
62 Ibid, KBBI. 
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artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu 

perbuatan. 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari Hukum, 

maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati 

oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan 

mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun 

demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap 

masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena 

seseorang menaati atau tidak suatu aturan Hukum tergantung pada 

kepentingannya.63 Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 

kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat 

compliance, identification, internalization. 

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi 

Hukum, Hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya 

untuk mewujudkan kondisi seimbang didalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan didalam 

masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool 

of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan 

dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran 

                                                 
63 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta:Penerbit Kencana, 2009) hlm. 

375. 
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masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran 

yang rasional atau modern. Efektivikasi Hukum merupakan proses yang 

bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 

“Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap Hukum secara umum 

antara lain64:  

1) Relevansi aturan Hukum secara umum, dengan kebutuhan Hukum dari 

orang-orang yang menjadi target aturan Hukum secara umum itu; 

2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan Hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh target diberlakukannya aturan Hukum; 

3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan Hukum itu; 

4) Jika Hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 

mengharuskan, sebab Hukum yang bersifat melarang lebih mudah 

dilaksanakan ketimbang Hukum yang bersifat mengharuskan; 

5) Sanksi yang diancam oleh aturan Hukum itu harus dipadankan dengan 

sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut; 

6) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan Hukum harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan; 

7) Kemungkinan bagi penegak Hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan Hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

                                                 
64 Ibid. hlm.376. 
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memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan penghukuman); 

8) Aturan Hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif 

akan jauh lebih efektif ketimbang aturan Hukum yang bertentangan 

dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 

diberlakukannya aturan tersebut; 

9) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan Hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum 

untuk menegakkan aturan hukum tersebut; 

10) Efektif atau tidaknya suatu aturan Hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di 

dalam masyarakat.” 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 

dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain:65  

1) Pengetahuan tentang substansi  perundang-undangan; 

2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 

3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 

masyarakatnya; 

4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan, yang diistilahkan 

oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), 

                                                 
65 Ibid. hlm.378. 
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yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Pakar Hukum Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor 

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 

profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para 

penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap 

diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.66 

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan Hukum pada lima hal yakni:67  

1) Faktor Hukum  

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 

praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 

sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara 

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak 

tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 

setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja 

 

 

                                                 
66 Ibid. hlm.379. 
67 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum (Jakarta:Penerbit 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.5.   
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2) Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan 

yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai 

petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah 

laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan 

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang 

dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap 

melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh 

kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa 

para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak 

dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. 

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 

penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 

seharusnya dengan peranan yang aktual. 

4) Faktor Masyarakat  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul 
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adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 

5) Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang 

dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu 

berlaku pula hukum tertulis (perundang undangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 

wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar 

hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif. 
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