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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Tentang Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup menurut para ahli dapat diartikan dengan berbagai 

macam pengertian seperti yang dilakukan oleh ahli hukum lingkungan N.H.T 

Siahaan berikut ini. Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup 

menurut ahli hukum lingkungan seperti N.H.T. Siahaan adalah kehadiran 

pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi 

separah yang terjadi sekarang, bila paradigma  atas pembangunan itu dilihat 

sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. 

Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya 

karena kecenderungan pada pembangunan itu dapat menyelesaikan 

kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.16 

Sedangkan pengertian lain mengenai lingkungan hidup adalah semua 

benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat 

manusia dan makhluk hidup berada dan  dapat mempengaruhi hidupnya. 

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat 

mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau 

                                                           
16 Syamsuharya Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan 

Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 65 
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bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia 

yang berlebihan.17 

Kemudian Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi 

sebagai berikut : 

“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.”18 

Sehingga dari banyaknya pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa lingkungan hidup merupakan semua makhluk baik yang 

hidup maupun mati yang tinggal di alam dengan kehidupannya yang saling 

bersinggungan dan mempengaruhi demi berlangusngnya hidup mereka 

masing-masing. Selama ini, pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya 

pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan, maka 

dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam rangka upaya untuk 

mempertahankan fungsi lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem. 

Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan 

hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan 

manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan 

                                                           
17 N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta, 

Erlangga, Hlm. 7 
18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
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manusia didalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim 

disebut dengan ramah lingkungan. 

2. Prinsip Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup 

hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. 

Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan 

unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat 

dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak 

bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang 

diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa 

lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai 

obyek dan bukan sebagai subyek. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna 

mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian 

lingkungan. Istilah pengelolaan dapat memiliki suatu arti yaitu mengendalikan, 

menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya. 19 

Dalam setiap rencana kegiatan, penanggungjawab kegiatan dan atau 

usaha akan selalu dibebani oleh suatu instrumen perlindungan yang disebut 

dengan izin, dalam rangka menata ketertiban sebagai instrumen yuridis 

preventif. Untuk memberikan kepastian hukum, hampir semua izin bentuknya 

tertulis dan isinya merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat 

                                                           
19 Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, sinar Grafika, Hlm. 22 
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konkrit dan individual. Pengertian konkrit disini berarti bahwa izin diberikan 

atas dasar peraturan yang bersifat abstrak, umum. Dengan diterbitkan izin, 

terhadap kegiatan tertentu, maka aturan tersebut menjadi bersifat konkrit dan 

individu. Keputusan orang yang memberi izin harus dilakukan oleh orang yang 

berwenang. Dalam konteks ini, peraturan umum biasanya telah menunjuk 

terhadap siapa yang berwenang dalam sistem perizinan. Perizianan harus 

diterbitkan oleh badan/pejabat yang berwenang kepada orang yang 

berkepentingan, dalam hal ini adalah pemohon. Dengan demikian keputusan 

terhadap perizinan dialamatkan kepada pemohon, sehingga bentuk dari izin itu 

bersifat individual.20 

3. Peraturan Tentang Lingkungan Hidup 

Pengaturan hukum lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa 

hal yaitu : 

a. Pengaruh konferensi stockholm dalm pembentukan perundang-undangan 

lingkungan nasional 

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai 

bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan 

manusia itu sendiri. Oleh karena itu menurut Munadjat Danusaputro 

mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya harus melindungi dan 

mengamankan lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur 

dan pasti serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Perlindungan 

dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, 

sehingga akan lahir hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam 

(nature’s interest oriented law). 

Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam, 

artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam dari 

kemerosotan mutu dan kerusakannya. Dengan kata lain, keharusan 

menjaga kelestariannya yang diatur oleh aturan hukum yang disebut 

hukum lingkungan. Landasan penting oleh negara-negara dalam 

pengelolaan lingkungan dan pengaturan hukumnya melalui perangkat 

perundang-undangan yang dikehendakinya. Bahkan dalam pandangan 

Daud Silalahi, pengaruh konferensi stockholm terhadap gerakan kesadaran 

                                                           
20 Taufik Iman Santoso, 2008, Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum, Malang, Setara 

Press, Hlm. 34 
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lingkungan tersermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian 

terhadap permasalahan lingkungan dan terberntuknya perundang-

undangan nasional di bidang lingkungan hidup termasuk di Indonesia. 

b. Konsep hukum lingkungan klasik dan modern di Indonesia 

Indonesia sebagai salah satu negara peserta konferensi stockholm 

tersebut, telah membuktikan komitmennya untuk mengaktualisasi hasil-

hasil konferensi terutama menghasilkan perundang-undangan nasional 

yang menjadi pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun 

pengaturan hukum lingkungan modern dianggap baru terbentuk setelah 

lahirnya Deklarasi stockholm 1972, menurut Daud Silalahi, pengaturan 

hukum lingkungan dalam arti sempit, seperti masalah lingkungan kerja, 

lingkungan tempat tinggal, lingkungan alam tertentu, perlindungan 

binatang liar dan kawasan, tempat terdapat jenis binatang dan tanaman 

bagi kepentingan ilmu pengetahuan sudah dikenal.21 

 

Pembangunan ekonomi, di samping menimbulkan manfaat berupa 

peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian 

ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan 

perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukkan pertimbangan 

lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya 

pertimbangan lingkungan (environmental considerations) dalam 

perencanaan kegiatan. Dalam mengatasi pembangunan ekonomi yang 

menimbulkan kerusakan pada lingkungan, masyarakat Internasional 

melalui Deklarasi Rio 1992 sepakat melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Prinsip ini hanya membolehkan 

pembangunan bila tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran 

lingkungan, yang dapat menimbulkan kerugian pada generasi yang akan 

datang.22 

                                                           
21 Syamsuharya Bethan, Op.cit. Hlm. 104 
22 Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 

Hlm. 15 
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, sebagian besar kewenangan pengelolaan 

lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi 

kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan lingkungan di Indonesia 

bersifat sentralistik. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sebagaimana yang termuat 

dalam Pasal 10 Ayat 1. Menurut pasal ini, semua kewenangan dalam 

bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah kecuali kewenangan 

dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter 

dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. Berdasarkan Pasal 10 

Ayat 1 ini, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi 

kewenangan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 

dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya berupa kewenangan yang 

bersifat universal.23 

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Peternakan 

1. Pengertian Tentang Usaha Peternakan 

Usaha Peternakan merupakan salah satu dari lima subsektor pertanian. 

Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan 

dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. 17 Subsektor peternakan 

terbagi menjadi ternak besar, yaitu sapi perah atau potong, kerbau, dan kuda, 

dan ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba, dan babi serta ternak unggas 

                                                           
23 Ibid. Hlm. 16 
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seperti ayam, itik, dan burung puyuh. Kegiatan usaha yang menarik dikaji di 

subsektor usaha peternakan adalah usaha agribisnis ayam ras pedaging. Ayam 

pedaging disebut juga ayam broiler merupakan salah satu komoditi peternakan 

yang cukup menjanjikan karena produksinya yang cukup cepat untuk 

kebutuhan pasar dibandingkan dengan produk ternak lainnya selain itu 

keunggulan ayam ras pedaging antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat 

dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi 

pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging 

berserat lunak.24 

2. Peternakan Ayam Broiler 

Usaha peternakan ayam broiler atau sering juga disebut ayam ras 

pedaging adalah istilah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi 

yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat 

sebagai penghasil daging. Ciri khas ayam broiler adalah rasanya enak dan khas 

dan pengolahannya mudah tetapi mudah hancur dalam proses perebusan yang 

lama. Daging ayam merupakan sumber protein yang berkualitas bila dilihat 

dari kandungan gizi. Mempunyai pertumbuhan yang cepat, kualitas daging 

yang baik dan lembut (empuk dan gurih) serta berat badan akhir antara 1,5-2 

kg. Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan 

upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging 

ayam.25 

                                                           
24 Andrinof, 2006, Analisis Pola kemitraan Peternakan Ayam Pedaging pada Peternak 

Plasma PT. Satwa Mirama Raya, Malang, Hlm. 15 
25 Hardjosworo, P. S dan Rukmiasih, M. S, 2000, Meningkatkan Produksi Daging, 

Yogyakarta, Penebar Swadaya, Hlm. 10 
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Dalam upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan 

peternak, maka pemerintah dan peternak telah berupaya mendayagunakan 

sebagian besar sumber komoditi ternak yang dapat dikembangkan, diantaranya 

adalah ayam  pedaging (broiler). Sebagaimana diketahui ayam broiler 

merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat dibandingkan 

dengan ternak potong lainnya. Hal inilah yang dapat medorong sehingga 

banyak peternak yang mengusahakan peternakan ayam broiler ini. 

Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti 

perusahaan pembibitan (Breeding  Farm), perusahaan pakan ternak (FeedMill), 

perusahaan obat hewan dan peralatan peternakan.26 

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 

1. Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

Izin  ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum  

administratif, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin 

juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari 

suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.  

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 

sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus.27 

 

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dan 

                                                           
26 Ibid. Hlm. 11 
27 Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika, Hlm. 2 
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tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa 

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan 

umum yang mengharuskan adanya pengawasan.28 

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Makna 

hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat diatas adalah 

adanya perkenaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, 

sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan seperti izin, 

dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.29 

Adapun klasifikasi bentuk-bentuk perizinan dalam usaha perdagangan 

meliputi antara lain perizinan di sektor pemerintahan umum sektor 

agraria/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor 

pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor 

sosial, dan sektor-sektor lainnya.30 

2. Konsep Pelaksanaan Izin Lingkungan 

Terdapat istilah atau konsep lain yang memiliki kesejajaran ataupun 

kesamaan dengan izin yaitu : 

a. Dispensasi ialah keputusan administratif negara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. 

                                                           
28 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar 

Grafika, Hlm. 168 
29 Helmi, Op.cit. Hlm. 27 
30 Rahayu Hartini, 2005, Hukum Komersial, Malang, UMM Press, Hlm. 667 



27 
 

Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi 

sesuatu yang istimewa (relaxation legis). 

b. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk 

menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan 

suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa. 

c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar 

dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya 

pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, akan tetapi pemerintah diberikan 

hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang 

bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau 

kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan 

kewajiban serta syarat-syarat tertentu.31 

 

Perizinan lingkungan hidup, pelaksanaannya telah diatur menurut 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

berbunyi sebagai berikut : 

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki izin lingkungan.”32 

Dalam pelaksaannya terdapat prosedur pemberian izin mengenai 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati yaitu : 

a. Proses dan prosedur perizinan 

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan 

oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh 

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin 

serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu 

yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi 

adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. 

Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai adalah sederhana, jelas, 

tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak 

yang melayani dan dilayani, telah memiliki suatu prosedur operasional 

standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas. 

 

 
                                                           

31 Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hlm. 2 
32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
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b. Persyaratan 

Dalam hal persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setip 

orang yang mempunyai keinginan dalam hal mendirikan suatu usaha 

maupun kegiatan untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa 

dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-

syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. 

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu 

perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. 

2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai 

setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. 

c. Waktu penyelesaian izin 

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan 

deregulasi harus memenuhi kriteria : 

1. Disebutkan dengan jelas. 

2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin. 

3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan 

persyaratan. 

d. Biaya perizinan 

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian 

izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. 

Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat : 

1. Disebutkan dengan jelas. 

2. Mengikuti standar nasional. 

3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek 

tertentu. 

4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost. 

5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.33 

 

Setelah memiliki amdal, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan 

yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. 

Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, 

baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup. Izin 

lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman 

bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi 

                                                           
33 Adrian Sutedi, Op.cit. Hlm. 187 
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perusahaan. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sempat 

dipertanyakan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. 

Izin itu justru memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal 

mereka terlah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup.34 

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan Lingkungan 

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan 

(environmental licence). Perizinan diistilahkan dengan licence, permit 

(Inggris); vergunning (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli 

pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan 

izin pengelolaan lingkungan dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara 

atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.35 

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai penertib 

dan sebagai pengatur. Namun secara teoritis, perizinan memiliki beberapa 

fungsi. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat 

membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan 

sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut 

dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi 

pembangunan. Kedua, fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber 

pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi 

berupa retribusi perizinan. Ketiga, fungsi pengaturan (reguleren), yaitu 
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menjadi intrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana 

prinsip pemungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan 

dan perilaku masyarakat.36 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk 

pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan 

yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan 

ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat 

dilihat dari dua sisi yaitu : 

a. Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah : 

1. Untuk melaksanakan peraturan. 

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut 

sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun 

untuk mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah. 

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang 

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin 

banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk 

membiayai pembangunan. 

b. Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk adanya kepastian hukum. 

2. Untuk adanya kepastian hak. 

3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirkan 

mempunyai izin. 

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, 

pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.37 

 

4. Peran Amdal atau UKP-UPL dalam Sistem Perizinan 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau 

UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 

36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh 

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 

                                                           
36 Helmi, Op.cit. Hlm. 81 
37 Adrian, Op.cit., Hlm. 200 
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menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak 

dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL. Amdal adalah bagian sistem 

perizinan yang mempertemukan masalah hukum dan teknis lingkungan yang 

diintegrasikan dalam suatu sistem hukum lingkungan yang baru. Oleh karena 

itu amdal dan izin harus menjadi satu kesatuan hukum, amdal sebagai teknis 

analisa lingkungan dengan izin sebagai legalitasnya. Hal ini karena dari 

fungsinya menurut Philipus M. Hadjon bahwa izin adalah instrumen yuridis 

preventif, dimana dari fungsinya izin dapat mengarahkan atau mengendalikan 

terhadap aktifitas tertentu, disamping itu izin juga dapat melindungi obyek 

tertentu serta mencegah adanya bahaya.38 

Adanya rumusan bahwa dengan pengawasan dan penegakan hukum 

yang kuat, maka penetapan perizinan yang memakai landasan amdal sebagai 

pertimbangan penetapan keputusan perizinan dapat memaksa pemegang izin 

untuk melaksanakan dokumen amdalnya secara benar, hal ini karena substansi 

dari dokumen amdal tersebut telah memuat masalah lingkungan yang 

diakibatkan adanya kegiatan. Oleh karena itu harus dituangkan dalam 

penetapan izin kegiatannya. Dengan demikian, maka konsekwensinya adalah 

apabila izin yang diberikan dengan muatan amdal tidak dilaksanakan secara 

benar, maka pemerintah melalui kewenangannya dapat menetapkan sanksi. 

Sedangkan akibat hukum bagi pemrakarsa yang tidak melaksanakan, mematuhi 

atau melalaikan menjalankan kewajiban sebagaimana tertera dalam dokumen 

amdal sepatutnya dapat dijatuhi sanksi. Pengertian sanksi dalam konteks 

                                                           
38 Taufik Iman Santoso, Op.cit. Hlm. 18 
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hukum disini tidak sepenuhnya jatuh dalam rezim hukum konvensional, akan 

tetapi harus memenuhi konsep hukum amdal yang didukung oleh prinsip-

prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah.39 

D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup 

1. Pencemaran Lingkungan Hidup 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian 

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 pengertian 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.40 

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup sebenarnya 

terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah 

memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai 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. Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 

1 Angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sedangkan Pasal 1 Angka 16 

                                                           
39 Ibid. Hlm. 82 
40 Harun M Husein, 2000, Lingkungan Hidup, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 19 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penjelasan mengenai 

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. 41 

Perbedaan pengertian diatas memang tidak terlalu prinsipil karena 

setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan 

pencemaran dan sebaliknya. Menjadi perbedanya hanya terletak pada intensitas 

perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita 

oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.42 

2. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup 

Jenis-jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi 

lingkungan fisik adalah : 

a. Pencemaran Air 

Sumber   pencemaran   air   adalah   pergelandangan   kota   (urbandwelles)   

yang membuang  sampah  dimana  mereka  berada, pembuangan  kotoran  

dari  pabrik  dan industri,  penghuni  kota dengan  sampah-sampahnya  dan  

kotoran  hasil  cucian (detergent) dan sebagainya. Pencemaran melalui air 

berbahaya karena didalam air yang tercemar dikandung bakteri, virus, dan 

bahan-bahan kimiawi yang berbahaya. 

b. Pencemaran Suara 

Suara  yang  dikategorikan  sebagai  pencemaran  dan  dapat merusak  

telinga  adalah suara-suara  yang  melebihi  75  decibel. Pencemaran  suara  

dapat  mengakibatkan terganggunya  saraf dan  konsentrasi  kerja.  Suara-

suara  yang  sudah  mencapai  145 decibel dan secara terus-menerus di 

dengar dapat menimbulkan rasa sakit. 

c. Pencemaran Udara 

Sumber-sumber pencemaran udara adalah kendaraan bermotor yang 

banyak memadati jalanan kota, emisi atau kotoran melaui asap pabrik, 

kepadatan penduduk dan pembakaran sampah, pembukaan daerah melalui 

tebang dan bakar yang mengakibatkan udara dipenuhi dengan 

                                                           
41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
42 Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan 

Lingkungan Hidup, Bandung, PT. Refika Editama, Hlm. 35 
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carbonmonoxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide, dan sulfat oxide. 

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti 

pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang 

mempunyai limbah berupa partikulat (aeroso, debu, abu terbang, kabut, 

asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan 

perampelasan, pemulasan, dan pengolesan (grinding), penumbukan dan 

penghancuran benda keras (crushing), pengolahan biji logam dan proses 

pengeringan. Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai 

dampak yang lebih merugikan.43 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan 

1. Efektivitas Hukum 

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka 

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

atau tidak ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar 

target yang menjadi sebagian besar ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa 

aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun 

dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. 

Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada 

kepentingannya. Kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang 

bersifat compliance, identification, internalization, dan masih banyak jenis 

kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap 

suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau 

hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena 

membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya 

berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena 
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aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai instrinsik yang 

dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.44 

Sebaliknya jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum 

tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektifitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Akan berbeda faktor 

yang mempengaruhi efektivitas larangan dan ancaman pidana untuk 

melakukan pembunuhan, dibandingkan faktor yang mempengaruhi efektivitas 

aturan hukum yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan 

perkawinan yang sah.45 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 

kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan 

banyak bergantung pada beberapa faktor antara lain : 

a. Pengetahuan tentang substansi isi perundang-undangan 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam 

masyarakat 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh 

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 

diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-

undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.46 

Oleh karena itu, Menurut pendapat Achmad Ali, pada umumnya faktor 

yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 

adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari 

para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 

terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 

                                                           
44 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence), Jakarta, Kencana, Hlm. 375 
45 Ibid. Hlm. 378 
46 Ibid. Hlm. 378 
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tersebut. Bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah 

karena terpenuhinya suatu kepentingan (interest) oleh perundang-undangan 

tersebut.47 

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif : 

a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai 

institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris tidak 

terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur 

oleh hukum atau perundang-undangan 

b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada 

individu atau pribadi, diaman pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-

undangan.48 

 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 

atau kemanjuran atau kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu 

tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait 

yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek saran yang dipergunakan.49 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-

tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 

ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 

sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan 

adalah efektif.50 

Derajat dari efektifitas hukum menurut soerjono soekanto, ditentukan 

oleh taraf kepatutan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa tarat kepatutan yang tinggi adalah 

indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum 

merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha 

untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup 

dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : 

                                                           
47 Ibid. Hlm. 379 
48 Ibid. Hlm. 379 
49 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya 

Bandung, Hlm. 67 
50 Salim H.S, dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Thesis dan 

Disertasi, Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 375 
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a. Hukumnya sendiri 

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dalam 

praktek di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian 

hukum dengan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud 

nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang 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, masih banyak auran-aturan yang hidup dalam masyarakat 

yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. 

b. Penegak hukum 

Unsur ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu adalah aparatur penegak 

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan 

hukum secara proporsional. Setiap aparat dan aparatur diberikan 

kewenangan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing 

yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta 

upaya pembinaan kembali terpidana.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik 

yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika 

fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan 

mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara 

tergantungpada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang 

pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 

d. Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-

pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia Mempunyai 

pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain yaitu hukum 

diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin 

yakni sistem ajaran tentang kenyataan, hukum diartikan sebagai norma 

atau kaidah yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, hukum 

diartikan sebagai tata hukum, hukum diartikan sebagai petugas atau 

pejabat, hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, hukum 

diartikan sebagai proses pemerintahan, hukum diartikan sebagai perilaku 

teratur dan unik, hukum diartikan sebagai jalinan nilai, hukum diartikan 

sebagai seni. 

e. Kebudayaan 

Unsur kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan unsur masyarakat 

tetapi sengaja dibedakan karena didalam pembahasaannya ditengahkan 
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masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau 

non material. Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencangkup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga 

dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.51 

 

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang 

memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu 

suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus 

terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum 

dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan 

memperlihatkan kaitannya antara law in the book and law in action.52 

2. Penegakan Hukum Lingkungan 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.53 

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari 

siklus pengaturan perencanaan kebijakan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak 

kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan hanyalah melalui 

proses pengadilan. Anggapan sperti ini mengisyaratkan bahwa penegakan 

hukum lingkungan hanya bersifat represif, yaitu setelah terjadi kasus 
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pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kegiatan melaksanakan dan 

menegakan peraturan tidak hanya menjadi tanggung-jawab pengadilan, 

melainkan yang paling utama menjadi tanggung-jawab aparatur pemerintah di 

bidang lingkungan hidup.54 

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif, sesuai 

dengan sifat dan evektifitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif 

berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa 

kejadian langsung yang menyangkut pada peristiwa konkrit yang menimbulkan 

sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Insterumen bagi penegakan 

hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan 

kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian 

mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, dari penegakan hukum yang 

utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.55 

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia 

adalah zone politicon, manusia merupakan makhluk yang hidup 

bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah 

masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan 

dengan seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun 

tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara 
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manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kebutuhan dapat sama 

dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.56 

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soersono dalam 

bukunya yang berjudul pengantar ilmu hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum 

merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-

larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya 

ditaati oleh anggota masyarakat itu.57 

Menurut Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau 

perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dalam 

dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. 

Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum 

mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar 

atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.58 

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif 

masyarakat atas tingkat laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu 

masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu 

bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan 

hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk manjaga tingkah 

laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk 

menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal 
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tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, 

walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.59 

3. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan 

Intrumen dalam menegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan 

dengan beberapa cara diantaranya dengan hukum administratif, hukum perdana 

dan hukum pidana. Akan tetapi disini lebih digunakan sarana administratif 

karena dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-

undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan 

yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana 

pengelolaan lingkungan (RKL) dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa 

petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha 

dibidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “Pollution 

Prevention Pays” dalam proses produksinya.60 

Pada hakikatnya, hukum administratif negara memungkinkan pelaku 

administratif negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga 

terhadap sikap administratif negara, serta melindungi administratif negara itu 

sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau 

administratif negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan 

melandasi administratif negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang 

memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administratif negara. Sanksi 

dalam hukum administratif yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik 
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yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 

terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administratif negara. 

“Berdasarkan definisi ini tampak ada 4 unsur sanksi dalam hukum administratif 

negara, yaitu alat kekuasaan (machtniddelen), bersifat hukum publik 

(publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving).61 

Jenis sanksi administratif dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu : 

a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 

pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi 

semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang dan 

dwangsom. 

b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman 

pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. 

c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang 

diterbitkan.62  

 

Penegakan hukum administratif dianggap sebagai upaya penegakan 

hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administratif lebih 

ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan 

lingkungan. Sanksi administratif meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan 

izin, untuk sanksi perdata Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan 

asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya acara perdata 

sebagai acuan dalam tata acara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, 

sedangkan sanksi pidana mencakup tentang delik material dan delik formal, 

ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas 

subsidaritas penerapan sanksi pidana. Disamping itu, penegakan hukum 
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administratif juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan 

perusakan lingkungan. Ada enam instrumen hukum dasar legal tools yang 

dapat dipergunakan untuk mewujudkan perdekatan atur dan awasi (CAC 

Aproach). 

Keenam instrumen itu adalah baku mutu lingkungan, perizinan, amdal, 

audit lingkungan, pengawasan penaatan (monitoring compliance), dan 

penjatuhan sanksi administratif. 

a. Baku mutu lingkungan 

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur 

lingkungan hidup. Pengertian diatas memberi pemahaman bahwa baku 

mutu lingkungan merupakan rambu-rambu yang menetapkan fungsi 

lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan. Seperti diketahui bahwa 

secara umum media lingkungan dapat dibagi kepada air, udara, tanah, dan 

laut. 

b. Perizinan 

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai 

fungsi preventif yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan 

lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat 

lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. 

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 

Aanalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu studi 

yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL 

mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan 

dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep 

ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat 

dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mepelajari 

hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup. 

d. Audit lingkungan 

Dalam praktik hukum lingkungan di beberapa negara, ada dua macam 

audit lingkungan sukarela (foluntary environmental audit) dan audit 

lingkungan wajib (mandatori environmental audit). Audit lingkungan 

wajib ini di Indonesia diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fungsi command 

dalam pasal ini mulai berlaku pada saat Menteri Lingkungan Hidup 

mengeluarkan perintah terhadap fasilitas yang menunjukkan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang 

lingkungan hidup yang berlaku. 
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e. Pengawasan penaatan (monitoring compliance) 

Pengawasan penaatan (monitoring compliance) merupakan faktor yang 

sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan 

hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan 

lingkungan hidup.63 

 

Sedangkan sanksi administratif yang ada menurut pasal 71 Ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan 

adalah : 

“Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi : 

a. Teguran tertulis 

b. Paksaan pemerintah 

c. Pembekuan Izin Lingkungan atau 

d. Pencabutan Izin Lingkungan.”64 
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