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PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN 
Prof.Siti Sundari Rangkuti,SH, 
“Hukum Lingkungan itu menyangkut penetapan nilai-nilai yaitu nilai-nilai yang 
sedang berlaku dan diperlakukan dimasa mendatang.Hukum   Lingkungaan 
disebut  juga dengan Hukum Tata Lingkungan.” 

 

Prof.Koesnadi Hardjasoemantri,SH 
membedakannya menjadi Hukum Lingkungan dan Hukum TataLingkungan. 

Hukum Lingkungan adalah “Merupakan keseluruhan peraturan-peraturaan 
atau hukum yang mengatur aspek- aspek lingkungan dan perkembangannya, 
sejalan dengan perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh umat 
manusia.” 

Hukum Tata Lingkungan adalah ” Hukum yang mengatur penataan 
lingkungan guna mencapai keselarasan lingkungan hubungan antara manusia 
dan lingkungan hidupnya, baik  lingkungan hidup manusia maupun lingkungan   
hidup sosial. 
 

 



Prof.Moenadjat Danusaputro,SH 
dibagi menjadi 2, yaitu : Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum 
Lingkungan Modern. 

 Hukum Lingkungan Modern merupakan hukum yang menetapkan 
ketentuan-ketentuan dan norma guna mengatur tindak perbuatan 
manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari 
kerusakannya serta kemerosotanya dan untuk menjamin kelestarian 
mutunya agar dapat secara langsung dan terus menerus dapat 
digunakan oleh generasi yang akan datang . 

 Hukum Lingkungan Klasik adalah merupakan Hukum yang 
mengatur mengenai penggunaan lingkungan semata oleh manusia 
yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan tanpa memberikan 
perlindungan terhadap lingkungan . 

 



Munadjat Danusaputro  

membedakan antara hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan 
modern.  
 
 hukum lingkungan modern adalah hukum lingkungan yang 

berorientasi kepada lingkungan atau ”envrionmeted oriented law”,  
 
 hukum lingkungan klasik lebih berorientasi kepada 

penggunaan lingkungan atau ”use oriented-law”. hukum 
lingkungan klasik berpendapat bahwa lingkungan harus dimanfaatkan 
dan dieksploitasi secara optimal, tanpa mempertimbangkan aspek 
keserasian dan keseimbangan yang menjamin keterlanjutan fungsi 
lingkungan dan sumberdaya yang tersedia. Jadi hukum lingkungan 
klasik lebih bersifat use oriented. 

  
Dengan orientasi kepada Lingkungan Hidup, maka Hukum Lingkungan 
modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif -integral, 
selalu berada didalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. 
Sedangkan Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan 
sukar berubah-rubah (Danusaputro, 1980:36). 
 



Koesnadi Hardjasoemantri : 

hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan 
norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan 
tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan 
kemerosotan mutunya demi untuk  menjamin kelestariannya 
agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh 
generasi sekarang maupun generasi mendatang. 

 

hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan 
norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk 
menjamin penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber 
daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian 
manusia guna mencapai hasil yang maksimal mungkin dan 
dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya 



Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara 
preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan 
efektivitasnya.  
  
Penegakan hukum yang bersifat preventif,  
berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap 
kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang 
menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan 
bahwa peraturan hukum telah dilanggar.  
  
Penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, 
pemantauan dan penggunaan kewenangan yang  ifatnya 
pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-
mesin dan sebagainya). Dengan demikian,  enegak hukum 
yang utama adalah pejabat / aparat pemerintah yang 
berwenang memberi izin dan  encegah terjadinya 
pencemaran lingkungan.  
 
 



Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah 
penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan 
yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian penegakan 
hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah 
daerah yang berwenang mencegah pencemaran 
lingkungan. 

 



Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif   
dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan 
untuk mengakhiri secara  langsung perbuatan terlarang. Penindakan 
secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan 
biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran  tersebut.  
  
Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku 
sendirilah yang harus  menghentikan keadaan itu. Dengan meningkatkan 
faktor-faktor pendukung efektivitas penegakan hukum tersebut, maka 
akan dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hukum 
lingkungan.    
  
Penegakan hukum yang bersifat represif, dilakukan dalam hal 
perbuatan yang melanggar peratuaran. Penindakan secara pidana 
umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak 
dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari 
penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku/pencemar sendirilah 
yang harus menghentikan keadaan itu (Suparni, 1994:161). 
   
 



Penciptaan faktor yang kondusif bagi penegakan hukum lingkungan 
tersebut dapat dilakukan dengan   berbagai cara, antara lain yaitu 
dengan:  
a)  deregulasi hukum lingkungan;  
b)  pembinaan kesamaan persepsi antar penegak hukum; 
c)  melengkapi sarana dan fasilitas; dan 
d)  pembinaan kesadaran hukum masyarakat. 
  
  
Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut 
adalah: 
1.  Faktor hukumnya sendiri; 
2.  Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang 

membentuk dan menerapkan hukum; 
3.  Faktor sarana pendukung penegakan hukum; 
4.  Faktor masyarakat; 
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta. 
 



ASPEK HUKUM LINGKUNGAN 
 Hukum lingkungan administrasi 

 Hukum lingkungan kepidanaan 

 Hukum lingkungan keperdataan 



HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI 

Siti Sundari Rangkuti : 
Hukum lingkungan muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat 
kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa, misal 
prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur 
AMDAL, Audit Lingkungan dsb. 
 
Hukum Administrasi mempunyai fungsi : 
  Fungsi Normatif (berkaitan dengan norma kekuasaan memerintah); 
 Fungsi Instrumental (berkaitan dengan penetapan instrumen yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan 
memerintah); 

 Fungsi Jaminan bahwa instrumen yang digunakan harus menjamin 
perlindungan hukum lingkungan bagi rakyat. 

 
UU nomor 32 tahun 2009  Pasal 76 s/d Pasal 83 

 
 
 
 
 
 



penegakan hukum melalui penerapan sanksi 
administrasi terhadap perusahaan yang melakukan 
membuang limbah melampaui  Mutu.  

Sanksi  administrasi merupakan suatu upaya hukum 
yang harus dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh 
karena itu sanksi administrasi perlu ditempuh dalam 
rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. 
Disamping sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan 
seperti sanksi pidana. 

 



 Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata 
dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak 
bagi penegakan hukum, dalam rangkan menjaga kelestarian fungsi 
lingkungan  hidup.  

 penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalan 
penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi 
administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi 
pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium). 

 



Sanksi administratif terdiri atas: 
a. Teguran tertulis; 

b. Paksaan pemerintah; 

c. Pembekuan izin lingkungan; atau 

d. Pencabutan izin lingkungan. 



Hukum Lingkungan Administrasi 
 Berkaitan juga dengan 3 fungsi hukum administrasi 

(normatif, instrumental dan jaminan) yang di 
dalamnya meliputi : 

  wewenang, 

  prosedur 

  kelembagaan pengelolaan 

 jaminan perlindungan hukum bagi rakyat 
termasuk perlindungan hukum lingkungan 



WEWENANG 
Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup 
secara konstitusional tertumpu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 
1945 : 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat “. 

Implementasi  konsep hak menguasai negara dalam 
pengelolaan lingkungan  berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 
1945 terdapat dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH 
(Pasal 63, Pasal 71 s/d Pasal 83) 

 



 Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang 
telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi 
Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi 
(Atributive bevoeghdheid),  yaitu kewenangan yang melekat pada 
badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Udang-Undang. 
Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian 
memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. 

 badan-badan pemerintah yang berwenang meiliki legitimasi 
(kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan 
kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan 
kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti 
pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas 
pemerintah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam 
hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus 
oleh pemerintah. 

 Sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang 
dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota 

 



Instrumen/Sarana Pengelolaan Lingkungan 

1.  Perangkat yang bersifat preemtif : 
 - Perencanaan tata ruang, AMDAL/UKL-UPL 

2. Perangkat yang bersifat preventif : 
 - Baku Mutu Lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan 

3. Perangkat yang bersifat proaktif : 
 - penerapan teknologi ramah lingkungan, audit lingkungan, 

asuransi lingkungan 
 
Agar  berjalan secara baik, ketiga perangkat ini secara subtansial 
dan prosedural harus singkron dan harmonis satu sama lain. 



KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

1. Kementerian lingkungan Hidup 

2. Kementerian Sektoral 

3. Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di 
daerah 

 



HUKUM PIDANA 

 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 
Pidana, berikut ini beberapa pendapat atau pengertian dari 
para sarjana sebagai berikut: 

1)  Soedarto: 

 Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

2) Roeslan Saleh: 

 Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 
pembuat delik itu. 



Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai 
berikut:  

1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat lain-lain yang tidak 
menyenangkan; 

2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh seseorang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan (oleh pihak yang 
berwenang); 

3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 



HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN 
 Hukum lingkungan kepidanaan yaitu aspek-aspek pidana dari hukum 

lingkungan 
 Delik lingkungan Pasal 94 s/d Pasal 120 
 
Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana 
lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila : 
1. Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan 

telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi 
administrasi tesebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan 
pelanggaran yang terjadi, atau 

2. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak 
masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah 
diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme altenatif di luar 
pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negoisasi / 
mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau 
litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak 
efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana 
lingkungan hidup. 

 



Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, perlu 
dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni: 

 elemenen material (material element)  

 Elemen material mencakup pertama, adanya 
perbuatan atau tindak perbuatan sesuatu (omission) 
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana; dan 
kedua, perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar 
atau bertentangan dengan standar lingkungan yang 
ada.dan  

 elemen mental (mental element). Elemen mental 
mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak 
berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, 
recklessness (dolus eventualis atau culpa gravis) atau 
kealpaan (negligence). 

 



HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN 
 Mengatur  perlindungan bagi korban pencemaran dan atau 

kersakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang 
menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan 
penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap 
pencemar. 

 Secara substansi memuat ketentuan yang berkaitan dengan 
pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang 
dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. 

 Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, 
misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, 
maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana 
hukum lingkungan keperdataan 



Penyelesaian Kasus Lingkungan 
1. Jalur Musyawarah 

 - Diprioritaskan untuk mengkaji  pemanfaatan 
mediasi lingkungan  (env.mediation), dengan 
prinsip : 

  a. kesukarela 

  b. persetujuan   

  c. proses tidak mengikat 

  



Persyaratan Mediator 

-  disetujui oleh kedua belah pihak; 

-  tidak memiliki hubungan kekeluargaan/dan  atau 
hubungan kerja dengan salah satu  pihak; 

-  Memiliki keterampilan sebagai mediator; 

- Tidak memiliki kepentingan terhadap  proses 
perundingan maupun hasilnya; 

 

  



Penyelesaian Kasus Lingkungan 
2.  Jalur Pengadilan 

 - Bila jalur musyawarah tidak disepakati 

 - adanya tindak pidana dalam kasus  lingkungan 

   



Kemitraan 
Pengelolaan lingkungan hidup menuntut kerjasamasemua 
pihak yang berkepentingan   

 prinsif kemitraan antara Pemerintah, dengan masyarakat 
dan dunia usaha.  

 

v 

Pemerintah 

Masy Dunia Usaha 

v 



Ada empat hal yang dicermati oleh ICEL mengenai gagalnya penegakan 
hukum lingkungan di Indonesia, yaitu: 

a)  pertama, politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma 
pertumbuhan (growth) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip 
pembangunan berkelanjutan (good sustainable development governance), 
telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan 
melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam. 

b)  kedua, peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan 
yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan 
menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta 
eksploitasi sumber daya alam.  

c) ketiga, aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman 
serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus 
lingkungan. 

d)  keempat, tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan 
rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya 
amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan 

 

 


