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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Pemegang Izin Lingkungan 

1. Pengertian Lingkungan 

       Lingkungan adalah daerah (kawasan, dan sebagainya) termasuk seluruh 

isi di dalamnya.
17

 Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan ataun 

lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di 

dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di 

mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta 

kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
18

 

       Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang 

yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak 

hidup di dalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik 

menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu 

terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, 

air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati 

makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan 

lingkungan hidup.
19
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2. Pengertian Izin 

       Izin menurut istilah berarti perkenan, pernyataan, mmengabulkan, tiada 

melarang. Sedangkan perizinan yaitu hal pemberian izin.
20

4 Izin Usaha 

dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk 

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. Menurut Spelt dan ten Berge 

sebagaimana disunting oeh Philipus M.Hadjon: 

       “Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis 

untuk mengemudikan tingkah laku warga. Tujuan izin mengatur tindakan-

tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap 

tecela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan 

sekadarnya”.
21

 

3. Pengertian Izin Lingkungan 

       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.
22

 

4. Pengertian Pemegang Izin Lingkungan 

       Pemegang izin lingkungan dalam hal ini disebutkan dalam nomor 12 (1) 

PP RI No.27/2012, yaitu pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Kemudian selain itu pemrakarsa atau kita sebut 

                                                           
20

 Tim Pustaka Phoenix. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta Barat. 

Pustaka Phoenix. Hal 381. 
21
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Hal 5 dalam Achmad Faishol. 2016. Hukum Lingkungan. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal 63. 
22
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sebagai pemegang izin lingkungan dalam hal ini harus mengikutsertakan 

masyarakat , seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 9 PP RI No.27/2012, 

bahwa: 

(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: 

a. yang terkena dampak; 

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan 

b. konsultasi publik. 

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. 

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 

10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan 

terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
23
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(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, 

atau bupati/walikota.
24

 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat 

dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri. 

5. Perizinan Lingkungan 

       Izin lingkungan ini merupakan instruen hukum yang berupa pengaturan 

secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi 

kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan 

perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada 

izin itu. Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk 

menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan. Atau dengan kata lain 

untuk mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. 

       Dari segi normatif pendelegasian UUPPLH No. 32 Tahun 2009 

mendelegasikan beberapa bentuk perizinan di dalamnya. Sangat perlu 

diketahui bentuk tersebut, yakni: 

1. UUPLH memuat ketentuan tentang izin lingkungan tersendiri dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 

beberapa jenis izin lainnya. 

                                                           
24
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2. Izin lingkungan wajib dimiliki apabila usaha dan/atau kegiatan 

berdasarkan norma aturan wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL. 

3. Apabila usaha dan atau kegiatan yang direncankan pemrakarsa wajib 

memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup maka 

dibebankan kepadanya untuk memperoleh Izin Perlindungan dan 

PengelolaanLingkungan Hidup terlebih dahulu mendapatkan izin yang 

wajib dimilikinya dalam kategori yang merupakan jenis izin yang ada 

dalam Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
25

 

4. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain: 

a. Izin pembuangan limbah cair; 

b. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; 

c. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; 

d. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

e. Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

f. Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

g. Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

h. Izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; izin 

penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; 

                                                           
25

 Kementrian Lingkungan Hidup. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Deputi MenLH Bidang 
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i. Izin pembuangan air limbah ke laut; 

j. Izin dumping; dan 

k. Izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting. 

       Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya mempergunakan izin 

sebagai alat atau sarana untuk mengatur warganya. Rangkaian aktivitas 

perizinan tersebut merupakan aktualisasi perbuatan hukum pemerintah 

sebagai pelaksanaan hukum administrasi. Dalam pengembangan ilmiah 

terkait dengan makna hukum dimana setiap tindakan pemerintah pada 

dasarnya harus dalam bentuk yang telah diatur secara tertulis (hukum 

tertulis), tidak akan ada perihal pengajuan izin kepada pemerintah tanpa 

adanya ketentuan hukum yang mewajibkan kepada warga untuk 

melakukannya. Dengan kata lain sebenarnya bukanlahseperti apa yang 

dinyatakan pada umumnya tentang kalimat “fungsi perizinan”, sebenarnya 

berada dalam ruang tentang fungsi hukum dalam mengendalikan izin, dan 

izin itu sarana dari hukum untuk menuangkan aturan-aturannya.
26

 

         Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupsetiap orang 

diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan 

persyaratan : 

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup 

                                                           
26
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b. mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kriteria baku 

kerusakan ekosistem meliputi: 

a. kerusakan tanah untuk memproduksi biomassa; 

b. kerusakan terumbu karang; 

c. kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 

dan/atau lahan; 

d. kerusakan mangrove; 

e. kerusakan padang lamun; 

f. kerusakan gambut; 

g. kerusakan karst; dan/atau 

h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.
27
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B. Baku Mutu Lingkungan 

1. Pengertian Baku Mutu Lingkungan 

       Baku mutu lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, adalah 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.
28

 

      Baku mutu lingkungan adalah 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. 

2. Fungsi Baku Mutu Lingkungan 

             Baku mutu lingkungan adalah penentu terjadinya pencemaran 

lingkungan hidup. Sedangkan Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku 

mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara 

ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lainnya 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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      Secara prinsip setiap orang tidak dilarang  untuk membuang limbah ke 

lingkungan hidup, asal beberapa persyaratan terpenuhi, antara lain 

memenuhi baku mutu lingkungan hidup; mendapat izin dari Menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

      Fungsi Baku Mutu Lingkungan adalah untuk menilai bahwa lingkungan 

telah rusak atau tercemar serta untuk mengetahui telah terjadi perusakan 

atau pencemaran lingkungan. Adapun yang disebut nilai ambang batas 

merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau 

kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari 

kandungan zat-zat, mahluk hidup atau komponen-komponen lain dalam 

setiap interaksi yang berkaitan dengan lingkungan khususnya yang 

mempengaruhi mutu lingkungan.
29 

      Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah 

melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah 

ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. telah menetapkan baku mutu 

air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku 

mutu udara emisi dan baku mutu air laut. 
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3. Hubungan Perizinan Lingkungan dengan AMDAL dan Baku Mutu 

Lingkungan/Kiteria Baku Kerusakan Lingkungan 

       Satu hal yang perlu dipahami bahwa dari segi hukum administrasi baku 

mutu lingkungan erat kaitannya dengan prosedur perizinan. Sebagai 

instrumen kebijakan lingkungan yang diperlukan sebagai ukuran untuk 

menentukan kualitas lingkungan (masih baik atau sudah tercemar), maka 

baku mutu ini harus dicantumkan sebagai persyaratan perizinan lingkungan. 

Baku mutu air dan baku mutu air limbah misalnya, merupakan instrumen 

penting dalam pengendalian penemaran air, karena merupakan ukuran 

kualitas air dan kualitas buangan sebagai unsur pencemar. Demikian halnya 

dengan baku mutu udara, merupakan instrumen penting dalam pengendalian 

pencemaran udara. Untuk kegiatan yang wajib Amdal, maka ketentuan baku 

mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan harus terintegrasi dalam kajian 

Amdal. 

      Maka hubungan prosedural perizinan lingkungan dengan Amdal dan 

baku mutu lingkungan serta kriteria baku kerusakan lingkungan dapat 

digambarkan seperti berikut ini.
30
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Gambar 1. Prosedural Baku Mutu Lingkungan 

 

 

     Jika wajib amdal 

Sumber: Muhammad Akib dalam Hukum Lingkungan Perspektif Global 

dan Nasional. 

       Terlihat bahwa secara prosedural baku mutu lingkungan dan kriteria 

baku kerusakan lingkungan serta Amdal merupakan persyaratan perizinan 

lingkungan. Jika rencana kegiatan tersebut wajib Amdal, maka persyaratan 

baku mutu lingkungan terlebih dahulu harus terintegrasi dalam kajian 

Amdal.
31

 

C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

      Konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap 

lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga didasarkan 

pada konsep ekologi yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. AMDAL 

merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan 

timbal balik atau interaksi antara pebangunan dan lingkungan. 
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1. Pengertian AMDAL 

      Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu 

dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH di samping 

KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah 

kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan proses keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan (Pasal 1 butir 11 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL). 

      Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “dampak lingkungan 

hidup” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan 

oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 26 UUPPLH).
32

 

      Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu 

aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun 

biologi. Misalnya, seburan asap beracun dari kawah Sinila di Dieng adalah 

aktivitas alam yang bersifat kimia, gempa bumi adalah aktivitas alam fisik 

pula dilakukan oleh manusia, misalnya, pembangunan sebuah pelabuhan 

dan penyemprotan dengan pestisida. Dalam konteks AMDAL, penelitian 

dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam 

pembangunan. 
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       Dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang 

disebabkan oleh pembangunan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada 

yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan. Misalnya, jika 

petani menyemprot sawahnya dengan pestisida untuk memberantas hama 

wereng, yang mati oleh semprotan pestida bukan hanya werengnya saja 

melainkan juga lebah madu yang terbang di udara, ikan yang hidup di dalam 

air sawah dan katak sawah yang memakan serangga. Demikian pula 

pembangunan transportasi menyebabkan efek samping terjadinya 

pencemaran udara oleh limbah gas dari kendaraan yang mengganggu 

kesehatan. Secara umum dalam AMDAL dampak pembangunan diartikan 

sebagai perubahan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas 

pembangunan.
33

 

2. Peruntukan AMDAL 

       Tujuan fundamental AMDAL ialah untuk internalisasi pertimbangan 

lingkungan dalam proses perencanaan, pembuatan program dan 

pengambilan keputusan. Buku pegangan Badan Pembangunan Internasional 

Amerika Serikat (US agency for International Development (AID)) 

menyatakan, tujuan AMDAL adalah untuk menjamin bahwa pertimbangan 

lingkungan telah diikut sertakan dalam perencanaan, rancangbangun 

(design) dan pelaksanaan proyek. 
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      Di dalam Undang Undang No.4 Tahun 1982 Pasal 16 tertera sebagai 

berikut:”Setiap renana yang diperkirakan mempunyai dampak penting 

terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak 

lingkungan.....”. Di sini pun jelas, AMDAL diperuntukan bagi suatu 

rencana. Oleh karena itu menurut Undang Undang tidaklah benar untuk 

menggunakan AMDAL bagi proyek yang telah selesai dan telah 

operasional, misalnya proyek pabrik semen Gresik, Hotel Nusa Dua di 

Denpasar atau jalan raya Jagorawi. Akan tetapi apabila proyek tersebut 

direncanakan untuk diperluas, dapatlah dilakukan AMDAL untuk rencana 

perluasan tersebut.
34

 

3. Jenis Batasan Dampak 

Di dalam AMDAL kita menjumpai dua jenis batasan tentang dampak, yaitu: 

a) Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara 

kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan 

akan ada setelah ada pembangunan. 
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Gambar 2. Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan 

Dampak       Kegiatan        Dampak 

 

                      

         Dampak  

         primer 

 

 

             Dapak  

                          sekunder 

 

 

    Tujuan 

Sumber: Otto Soemarwoto dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

       Pembangunan mempunyai sasaran untuk menaikan tingkat 

kesejahteraan rakyat. Aktivitas pembangunan itu menimbulkan efek yang 

tidak direncanakan di luar sasaran, yaitu yang disebut dampak. Dampak 

dapat bersifat biofisik atau/dan sosial-ekonomi-budaya yang mempunyai 

pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dampak primer dapat 

menimbulkan dampak, sekunder, tersier dan seterusnya.
35
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b) Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara 

kondisi lingkungan yang diprakirakan akan ada tanpa adanya 

pembangunan dan yang diprakirakan akan ada dengan adanya 

pembangunan tersebut. 

       Dampak lingkungan terhadap pembangunan mempunyai batasan 

yang serupa. Kedua batasan di atas adalah sama, apabila kondisi 

lingkungan di tempat pembangunan adalah statis, yaitu tidak berubah 

dengan waktu. Akan tetapi lingkungan tidaklah statis, melainkan selalu 

berubah dengan waktu.
36

20 

4. Kriteria Dampak Penting dan Usaha Berdampak Penting 

       Pasal 22 ayat (1) UUPPLH menegaskan:”Setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki AMDAL.” Adapun kriteria mengenai dampak penting tersebut, 

diperinci pada ayat (2)-nya yang menyatakan:”Dampak penting ditentukan 

berdasarkan kriteria: 

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha 

dan/atau kegiatan; 

b. luas wilayah penyebaran dampak; 

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
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e. sifat kumulatif dampak 

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.” 

      Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) butir g UUPPLH tersebut, 

mengandung makna bahwa kriteria suatu dampak dikatakan penting yang 

ditetapkan pada butir a sampai dengan f tersebut tidak bersifat limitatif. 

Artinya masih terbuka adanya penambahan kriteria lain sesuai dengan 

kondisi dan perkembangan yang dihadapi pada saat penyusunan naskah 

UUPLH ini belum ditemukan secara pasti.
37

 

     Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan ya ng berdampak penting 

tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan:”Kriteria usaha 

dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan 

AMDAL terdiri atas: 

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak 

terbarukan; 

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan 

kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 
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d.proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, 

lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian 

kawasan konservasi suber daya alam dan/atau perlindungan cagar 

budaya; 

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 

h. kegiatan yang mmpunyai risiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan 

negara; dan/atau 

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk 

memengaruhi lingkungan hidup.”
38

 

      Berbeda halnya dengan kriteria tentang dampak penting suatu 

usaha/kegiatan, jenis atau kriteria usaha dan/atau kegiatan yang dipandang 

berdampak penting dan wajib dilengkapi dengan AMDAL, sebagaimana 

ditegaskan pada Pasal 23 ayat (1) UUPPLH tersebut, bersifat limitatif. 

5. Dokumen AMDAL 

        Pasal 5 PPIL menegaskan, bahwa penyusunan AMDAL dituangkan 

dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, dan 

RKL-RPL. Ketiga macam dokumen inilah sebagai satu kesatuan yang kita 
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sebut AMDAL (dahulu dikenal pula adanya dokumen informasi 

lingkungan). 

       Kerangka acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak 

lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Analisis dampak 

lingkungan hidup (ANDAL), adalah telaahan secara cermat dan mendalam 

tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 

      Selanjutnya, rencana pengelolaan lingkungan hidup, disingkat RKL, 

adalah usaha penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang 

ditimbulkan akibat dari rencana/usaha dan/atau kegiatan (Pasal butir 6 s/d 9 

PPIL).
39

23 

      Menurut ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PPIL (PP No.27 Tahun 2012), 

prosedur penyusunan AMDAL adalah: 

(1) AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha 

dan/atau Kegiatan. 

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana 

tata ruang (RTR). 

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan 

RTR, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan 

kepada Pemrakarsa. 
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     Penyusunan AMDAL tersebut dituangkan ke dalam dokumen AMDAL 

yang terdiri dari: 

a) Kerangka acuan (KA); 

b) Analisis dampak lingkungan (ANDAL); dan 

c) RKL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan 

lingkungan hidup). 

      Dalam hal ini, kerangka acuan menjadi dasar penyusunan ANDAL dan 

RKL-RPL (Pasal 5 PPIL). Ini berarti bahwa dalam penyusunan AMDAL, 

dokumen pertama yang harus disusun terlebih dahulu ialah KA. Seperti 

diketahui, bahwa KA adalah ruang lingkup kajian ANDAL yang merupakan 

hasil pelingkupan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan 

dokumen AMDAL diatur dengan peraturan menteri.
40

 

6. Penyusunan dan Komisi AMDAL 

       Mengenai penyusunan dan Komisi Penilai AMDAL, telah diatur dalam 

Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 UUPPLH . Pasal 26 ayat (1) UUPLH 

menegaskan:”Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.” 

       Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan:”Pelibatan masyarakat harus 

dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan 

lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan .” Lebih lanjut 

pada ayat (3) ditegaskan:”Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; 
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dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 

AMDAL.” 

      Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPPLH, penyusun AMDAL 

wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Selanjutnya ayat 

(2) menegaskan:”Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi 

penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

(a) penguasaan metodologi penusunan AMDAL; 

(b) kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak 

serta pengambilan keputusan; dan 

(c) kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup.”
41

 

      Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) UUPPLH menegaskan, bahwa dokumen 

AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) 

pasal tersebut menyatakan:”Komisi Peniliai AMDAL wajib memiliki lisensi 

dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya.” 

Ayat (3):”Persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan peraturan menteri.” Lagi-lagi, UUPPLH mendelegasikan 

kewenangan pengaturan lebih lanjut langsung kepada menteri. 
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D. Izin Pembuangan Limbah 

1. Limbah Cair 

      Limbah ialah sisa dari sebuah proses atau kegiatan industri maupun 

rumah tangga atau bisa disebut denagn domestik. Limbah cair ini bahkan 

didefinisikan pula dalam PP no 82 tahun 2001. Menurut wujudnya, limbah 

ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 macam, salah satunya ialah limbah 

cair. 

       Limbah cair ini tentunya limbah atau buangan yang terlarut dalam air 

dan mudah berpindah-pindah layaknya air. Contoh dari limbah cair ini 

adalah air bekas pencelupan warna pakaian, air bekas proses kimia obat, dan 

lain sebagainya. Melihat sifat benda cair yang sangat mudah sekali 

berpindah dan menyebar tentu saja mengingatkan kita betapa dampak atas 

limbah cair ini bisa dengan mudah dan cepat menyebar. Penyebaran ini 

terutama sangat mudah terjadi melalui aliran sungai. Padahal aliran sungai 

adalah sumber penghidupan bagi warga sekitarnya.
42

 

      Sedangkan limbah cair sudah tentu semakin lama akan semakin 

menyebabkan kualitas air menjadi semakin menurun. Maka tentu saja bagi 

parusahaan jenis apapun terutama perusahaan yang menghasilkan limbah 

industri perlu untuk segera menggarap perizinan pembuangan limbah cair 

yang ditujukan kepada pemerintah setempat. 
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2. Izin Pembuangan Limbah Cair 

      Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) adalah sebuah surat perizinan 

yang wajib dikantongi oleh seluruh perusahaan, karena setiap perusahaan 

pasti akan menghasilkan limbah cair. Secara definisi Izin Pembuangan 

Limbah Cair ini yaitu pembuangan limbah yang dilakukan ke sumber air 

yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

      Dengan kata lain izin ini merupakan sebuah persetujuan untuk 

membuang limbah ke sumber air yang berada di bawah pengawasan 

Pemerintah Daerah. Tanpa surat izin ini, maka pembuangan yang dilakukan 

tersebut melanggar hukum. Sedangkan dasar hukum yang mendasari IPLC 

ini adalah Keputusan Menteri Negara Lingkunan Hidup tahun 1995 nomor 

51, 52, dan 58. Sedangkan tata cara pengajuannya diatur dalam Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2003.
43

 

       Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah suatu bentuk 

instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, 

sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau Izin Pembuangan Limbah 

Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. 
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       Kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air ialahh salah 

bentuk pelaksanaan kewajiban bagi kegiatan/ usaha untuk mencegah dan 

menangulangi terjadinya pencemaran air, sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 37 Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
44

 

       Maksud dan tujuan IPLC merupakan upaya pembatasan beban limbah 

cair yang dibuang ke badan air ataupun perairan umum dan sumber air. 

Tujuan IPLC adalah mengurangi beban pencemaran agar badan air atau 

sumber air menjadi tidak tercemar dan dapat digunakan untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan yang wajib 

mempunyai IPLC diantaranya : 

1) Setiap orang atau badan hukum dalam operasinya akan dan atau telah 

membuang limbah cair ke perairan umum. 

2) Setiap rencana kegiatan baru sebelum diberikan Undang Undang 

Gangguan (UUG) atau Ijin Pemakaian Bangunan (IPB). 

3) Bagi rencana kegiatan yang telah dilengkapi AMDAL dan sesuai 

studinya harus lebih ketat dari standar baku mutu limbah cair (BMLC) 

maka pembatasan limbahnya didasarkan pada hasil studi AMDAL.
45
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