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Abstrak:
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masya-

rakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, Esensi dari penegakan hukum, juga
merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum Lingkungan merupakan ins-
lnrmen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara membuka peluang
bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang
melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa Sanksi Administratif, Sanksi Per-
data serta Sanksi Pidana. Permasalahanyang dibahas Bagaimana perlindungan hukum terhadap ma-
syarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ten-
t*ng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? dan Bagaimana Upaya Pemerintah dalam
lrmberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup? Metodologi Penelitian yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah ber-
drsarkan kaedah-kaedah dan norrna hukum. Hasil penelitian ini terkait kasus dalam kasus pence-
maran pada sungai Cikijing, Ramcaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, hal tersebut dijadikan
landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut,
berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penge-
blaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kabupaten Bandung maupun Pemerintah
Provinsi Jawa Barat memediasikan, agar pihak perusahaan pelaku pencemaran menghentikan tinda-
kan pengrusakan maupun pencemaran melalui limbah cairnya agar tidak dibuang ke sungai Ciki-
jing tersebut.

Kata kunci: Upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan.

Abstract:
In order to provide legal protection and maintain the legitimacy of the role of the community

in maintaining good environment and healthy, The essence of the rule of law, also is a benchmark
rather than the ffictiveness of law enforcernent. Environmental law is a juridical instrument for
qntironmental management, based on Latry No. i2 af 2009 on the Protection and Management of
the Environrnent, that the countries open the opportuTtity for law enforcement to take action and
legal action as sanctions for those who do pollution and environmental degradation in the form of
Administrative Sanctions, Civil and Criminal Sanction Sanction. The problems discussed Wat
legal protection to the public on environmental pollution by Act No. 32 of 2009 on the Protection
otd Management of the Environment? and How The Government's efforts in empowering the public
about the environment? The research methodologt used in this study is norrnative, that conduct
researclt in a manner based kaedah-examine the rules and legal norms. The results of this study
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related to the ease in the case of pollution in the river Cikijing, Ramcaekek, Bandung regency, West

Java, it is used as the tegal basis for pursuing tegat administrativc and civil law, For that matter,

baseid on based on Law f,to, 32 of'200b on thi Proteetion and Management of the Environment, the

government through the Districi Government of Bandung. and West Java Provineial Government

Tnediate, in ordir for the eompany to stop the potlution perpetrators act of damage or

contamination by waste melting so as not diseharged into the river Cikiiing,

Keywords : Environmental pollution dispute resolution ffirts'

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah salah satu regara yang

berpotensi dengan berbagai surnber daya alam
yang dimilikinya. Kandungan sumber daya alam
yang dipunyai Indonesia sangat luar biasa. Sum-

ber daya alam menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo-

laan Lingkungan Hidup selanjutnya di singkat

truPPLH adalah
"unsur lingkungan hidup yang terdiri atas

sumber daya hayati dan nonhayati yang

secara keseluruhan membentuk kesatuan

ekosistem".l

Sumber daya alam disekitar kita meliputi :

a. tanah dan segala yang dapat diusahakan

diatas tanah, misalnya pertanian, perke-

bunan, peternakan, dan Perikanan;
b. bahan tambang yaitu bahan yang terda-

pat dalam tanah, seperti minyak bumi,
batu bara, besi, tembaga, nikel, dan ti-
mah;

c. kekayaan alam yang ada di laut, seperti

ikan, udang, mutiara, rumPut laut, dan

gatam;
d. keindahan alam, seperti pasir putih, da-

nau, lembah, gunung, air terjun, dan hu-
tan;

e. hasil pertanian di Indonesia, seperti padi
(beras), jagong, ubi kayu, kedelai, dan

kacang tanah;
f. hasil perkebunan, seperti tebu, temba-

kau, teh, kopi, karet, kelapa, kelapa sa-

wit, coklat,pala, dan cengkeh.

Betapa subur dan kayanya sumber daya

I Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindu'
ngan dan Pengelolaan Lingkungan Flidup (UUPPLH),

Pasal I augka 8.
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alam yang dimiliki Lrdoncsia, sehingga kita pa'

tut merasa bangga menjadi penduduk di negeri

dengan segala sumber daya alam yang berlim-
pah ini. Namun kita harus tetap menjaga keles-

tariannya untuk kehidupan di masa mendatang.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28 H
ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

yang menyatakan :

"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan menda-

patkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelay'anan

kesehatan".2

Kondisi yang demikian itu dapat terwujud
dengan berbagai cara. Misalnya, di bidang in-
dustri, pengusaha yang akan melakukan pemba-

ngunan atau kegiatan usaha, wajib memiliki A-
nalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AM-
DAL) agar masyarakat yang tinggal di lingku-
ngan sekitar tidak terkena polusi dari limbah
yang dihasilkan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1)

UUPPLH, yaitu:
"setiap usaha danlataukegiatan wajib me-

miliki amdal atau UKL-UPL wajib memi-
liki izin lingkungan".3

Oleh karena itu, pengusaha yang akan me-

lakukan pembangunan atau kegiatan ulaha, ti-
dak cukup hanya memperhatikan pilihan tekno-
logi dan mengejar keurtungan semata, tetapi ha-

rus dikaji dan dipertimbang-kan juga aspek-as-

pek lingkungantya.- 
Hutanlugaperlu dijaga kelestariannya, se-

lain untuk melindungi habitat beragam tumbu-
han dan hewan yang hidup didalamnya, hutan
juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan tem-

pat resapan afu agw tidak terjadi erosi dan ban'

2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (l)
3 UUPPLH, Op,cit,Pasal}Z ayat (1),
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jir. Keragaman hayati di Indonesia merupakan
suatu kekayaan yang tidak temilai, oleh karena
itu jika lingkungan hidup tidak dijaga, maka ke-
kayaan hayati yang kita miliki sekarang hanya
akan meninggalkan cerita untuk generarasi yang
akan datang. Contohnya saja beberapa binatang
seperti macan tutul, burung elang jawa, dan ba-
dak, sekarang sudah menurun jumlah sepesies-

nya dan sulit untuk kita jumpai walaupun di ha-
bitat aslinya. Untuk itu, masyarakat tidak diper-
bolehkan menebang pohon secara liar. Selain ti-
dak memperhatikan lingkungan hidup, marak-
nya penggundulan hutan juga mengakibatkan
terganggunya habitat makluk hidup.

Masalah penggundulan hutan juga akan
berdampak buruk pada saat pergantian musim.
Saat kemarau tiba, krisis air bersih dan kebaka-
ran hutan dapat terjadi. Sedangkan di musim hu-
jan, bisa mengakibatkan erosi serta banjir yang
meresahkan masyarakat. Misalnya saja di per-
kotaan seperti Jakarta yang dengan pesatnya
membangun gedung-gedung perkantoran, pem-
bangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan
dan pembuatan jalur bus way, telah menyebab-
kan berkurangnya lahan hijau karena pohon-po-
hon yang ada ditebang dan dialihfungsikan, pa-
dahal pada awalnya berfungsi sebagai daerah re-
sapan air. Inilah yang mengakibatkan banjir di
wilayah ibu kota terus terjadi, meskipun hujan
hanya berlangsung 1 (satu)jam saja.

Kemajuan di bidang teknologi yang meru-
pakan hasil dari budaya manusia, disamping
membawa dampak positif juga membawa dam-
pak negatif. Contohnya, Pencemaran udara da-
pat kita jumpai di daerah kawasan industri, se-
perti daerah Pulogadung yang banyak terdapat
pabrik-pabrik besi sehingga masyarakat tidak
dapat menghirup udara segar lagi.Pencemaran
air dan tanah menyebabkan air tanah di sekitar
pabrik tidak layak lagi untuk dikonsumsi seba-
gai ak minum. Apabila tanah, air, {an udara ter-
sebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyedia-
kan suatu keadaan yang layak untuk makhluk
hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi
kehidupan masyarakat yang ada sekarang, tetapi
bisa mengancam kelangsungan hidup generasi
yang akan datang.

"Dalam kasus pencemaran pada Sungai
Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa
Barut, masyarakat mengeluhkan pencemaxan

,ltitii *'L llusdi

pada Sungai Cikijing dan sawah yang tedadi di
4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar
dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang di-
duga disebabkan oleh pembuangan air limbah
dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah
Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT.
ISIT dan PT. FST" Perkiraan luas lahan terce-
mar di Keeamatan Rancaekek seluas 752ha dart
total luas \ahan bakri sawah 983 ha. Keluhan
masyarakat berupa adanya penoemaran atr per-
mukaan dan air tanah yang merupakan sumber
air bersih bagi penduduk setempat. Pada tanah
yang tercemar mengakibatkan produktivitas pa-
di menjadi rendah, dari 6 - 7 tanlha menjadi ha-
nya l-2 ton/ha (Hasil penelitian Balai Peneltian
Tanah Bogor, 2003). Diduga penurunan kualitas
air Sungai Cikijing akibat pembuangan air lim-
bah dan sludge IPAL PT. KHT-II, PT. ISIT dan
PT" FST".4

Agar lingkungan hidup tetap tedaga ke-
lestariannya Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, mengatur secara lebih me-
nyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Sanksi terhadap siapa saja
yang melakukan kejahatan lingkungan. Sebagai-
mana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH,
menyatakan:

o'Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegia-
tan jika dalam pengawasan ditemukan pe-
langgaran terhadap izin lingkungan".s

Meskipun telah diberlakukan Undang-Un-
dang berkaitan dengan perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup" Pelanggaran lingku-
ngan masih tetap terjadi, seperti :

a. Pencemaran udara didaerah kawasan in-
dustri pulogadung, menyebabkan masya-
rakat sekitar tidak dapat lagi menikmati
udara yang sehat dan bersih, air tanah di
sekitar wilayah pabrik tidak dapat dikon-
sumsi sebagai air minum;

b. Kebanjiran yang menimpa wilayah Ja-
karta, yang disebabkan berkurangnya la-
han hijau sebagai daerah resapan air, ser-

a Deputi V Ki-fi Bidang Penaatan tlukurrr Lingkungan,
Iiementerian Lingkungan Hidr"ip,.Iakarta: 20 Nlei 20I4.
'uuPPLH, Op.cit, Pasai 76.
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ta aliran sungai di Jakarta yang sudah
tercemar oleh sampah;

c. Penebangan pohon secara liar dihutan
Kalimantan, yang mengakibatkan ter-
ganggunya habitat yang ada dihutan, se-
hingga ada harimau, atau binatang buas
lain masuk kepemukiman warga.

Dengan terciptanya lingkungan hidup
yang bersih dan sehat makhluk hidup akan men-
dapatkan haknya, seh,agaimana yang telah dika-
runiakan Tuhan sebagai pemilik alam.

Berdasarkan uraian diatas" penulis mela-
kukan pcrielitian beriudul "Perlindungan [{u-
kum Terhadap Masvarakat Terkait Pencemaran
Lingkr.rngan Hidup Berdasarkan lJndang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindu-
ngan dan Pengelolaan Lingkungan Flidup (Studi
Kasus Pencemaran Sungai Ciktjing Kecamatan
Rancaekek Bandung Jawa Barat).

B. IdentifikasiMasalah
1. Bagaimana perlindungan hukum terha-

dap masyarakat atas pencemaran lingku-
ngan hidup berdasarkan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentarrg Perlindu-
ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hi-
dup ?

2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam
pemberdayaan masyarakat tentang ling-
kungan hidup?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui bagairnana perlindu-
ngan hukum terhadap masyarakat atas
pencemaran lingkungan;

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah da-
lam pemberdayaan masyarakat tentang
lingkungan hidup.

D. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah yuridis nolmatif, yaitu melakukan pe-
nelitian dengan cara menelaah berdasarkan kae-
dah-kaedah dan norma hukum.

Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tefiulis dalam peraturan perun-
dang-undangan (law in books) atau hukum di-
konsepkan sebagai kaidah atau norma yang me-
rupakan patokan berperilaku manusia yang di-

3s2

anggap pantas".5

II. TINJAUAN PUSTAKA
Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yaitu:
a" melindungi wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dari pencemaran dan
iatau kerusakan lingkungan hidup;

b. menian:in l.{es*lalnatan, kesehatan, dan
keliidupan rna.nusia;

c. menjarrrin kelangsungan kehidupan mak-
hluk hidup dan keselamatan ekosistem;

d. rnenjaga kelestarian fungsi lingkungan

h.

mencapai keserasian, keselarasan, dan
keseirnbangan liirgkungan hidup ;

menjamin terpenuhinya keadilan genera-
si masa kini dan generasi masa depan;
menjamin pemenuhan dan perlindungan
hak atas lingkungan hidup sebagai bagi-
an dari hak asasi manusia;
rnengendalikan pemanfaatan sumberda-
ya alam secara bijaksana;
mewujudkan pembangunan berkelanju-
tan;

j. mengantisipasi isu pemanasan global.7

Untuk mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hi-
dup dalam rangka pembangunan manusia dan
masyarakat lndonesia seutuhnya yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
dibutuhkan kebijakan dalam pemanfaatan ling-
kungan hidup yang tidak hanya berguna untuk
generasi saat ini, namun juga untuk kepentingan
generasi masa depan.

Setiap pengambilan keputusan untuk
program pembangunan harus diperhatikan dam-
pak usaha dan kegiatan, demi tercapainya pem-
bangunan yang berwawasan lingkungan.

Menurut pendapat Siswanto Sunarso :

"Ruang lingkup Lingkungan hidup Indo-
nesia meliputi ruang, tempat Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia CNKRI) yang
berwawasan Nusantara dalam melaksana-

6 Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Pene-
litian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal.
l 18.
l lbid,Pasal3.

e.
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kan kedaulatan, hak berdaulat, dan juris-
diksinya".s

Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia
tidak lain adalah wilayah, yang menempati po-
sisi silang arlJtara dua benua dan dua samudera
dengan iklim iropis dan cuaca serta musim yang
memberikan kondisi alam dan kedudukan de-
ngan peranan strategis yang tinggi nilainya so-
bagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia me-
nyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegaru dalam segala aspeknya.
Dengan demikian, wawasan dalam menyeleng-
garakan pengelolaan lingkungan hidup Indone-
sia adalah Wawasan Nusantara.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Sengketa lingkungan hidup di dalam Pasal

1 angka 25 UUPPLH yaitu :

"Perselisihan antara dua pihak atau lebih
yang timbul dari kegiatanyang berpotansi
danlatau telah berdampak pada lingku-
ngan hidup".e

Dalam hukum negara Indonesia sendiri,
masalah sengketa Lingkungan Hidup dapat di-
selesaikan dengan beragam cara. Berdasarkan
Pasal 84 UUPPLH dijelaskan "Penyelesaian
sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh me-
lalui pengadilan atau di luar pengadilan berda-
sarkan pilihan^secara sukarela para pihak yang
bersengketa".lo

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hi-
dup melalui Pengadilan (Litigasi)

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingku-
ngan, di dalam Pasal 87 UUPPLH dijelaskan
bahwa:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan perbuatan me-
langgar hukum berupa pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan hidup yang
menimbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungan hidup wajib membayar
ganti rugi dadatau melakukan tindakan
tertentu;

2. Setiap orang yang melakukan pemindah-

Andi M. Rft.sdi

targanan, pengubahan sifat dan bentuk
usalia, dan/atau kegiatan dari suatu ba-
ii;rn usaha yang melanggar hukum tidak
r:ielepaskan tanggung jawab hukum dani
:itau kewajiban badan hukum tersebut;

.J. I'}engadilan dapat menetapkan pembaya-
ran uang paksa terhadap setiap hari ke-
tcrlambatan atas pelaksanaan putusan

iicligadilan;
.4" Besarnya uang paksa diputuskan berda-

sarkan peraturan perundang-undangan. I I

Sclain diharuskan membayar ganti rugi
p(-ilice.rmar atau perusak lingkungan hidup dapat
r';,;l.r dibebani oleh hakim untuk melakukan tin-
r-lak an hi-ikunr tertentu, misalnya memasang atau
,r:ei:iir;{,rbaiiki unit pengolahan limbah sehingga
ii;irbe.li sr;suai dengan baku mutu lingkungan hi-
,hlp 'lan[ ditentukan, atau memulihkan fungsi
i i ng.!.. un gan hidup serta memusnahkan penyebab
rii;:i,irlnya. pencemaran lingkungan, demi peles-
rr:, r r!" :;i:gkulrgan hidup. ''

-.ia.nggung jawab mutlak di dalam Pasal 88
Liirirl:rlEi yaitu "setiap orang yang tindakan
r.isaha dan/atau kegiatan menggunakan 83,

ii;c/atai.r}.ang menimbulkan ancaman selius ter-
i;:,;-r';1; liagkr:ngan hidup bertanggung jawab
:",i,;ii;r.1i :itas kemgian yang terjadi tanpa perlu
i; : ;, i il i::,uktikan unsur kesalahan". 1 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegia-
ii-ri d;pat dibebaskan dari kewajiban membayar
fili:r,r {i;gr jika yang bersangkutan dapat tnem-
l:, ir i< ii i,:an b ahwa p enc emaran danl atau p erus akan
lirigki;ngan hidup disebabkan salah satu alasan :

"'a" arianya bencana alam atau peperangan;
1:," adanya keadaan terpaksa di luar kemam-

pr"ian manusia;
i:i. adanya tindakan pihak ketiga yang me-

n-.rebabkan terjadinya pencemaran danl
atau perusakan lingkungan hidup." la

?. ir'e;;;,clesaian Sengketa Lingkungan Hi-
u!rip rli Luar Fengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
;-!r lri.1;'pcngadilan merupakan pilihan para pihak

8 Siswanto Sunarso, Op.cit,hal,5,
'^IruPPLE Op.cit, Pasal I angka 25
'u lbid, Pasal 84,

tt lbid,Pasal 87,
12 Siswanto Sunarso,Op.c it,hal, 129.
'' UUPPLH, Op.cit, Pasal88.
la Siswanto Sunarso,Op,c itrhal. l2g,
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dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas un-

tuk menentukan lembaga penyedia jasa yang

membantu penyelesaian sengketa lingkungan
hidup.

Apabila telah dipilih upaya penyel€saian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditem-
puh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak ber-

hasil cleh salah satu ateu para pihak yang ber-

sengketa. Penyelesaian sengkc-ta iingkungan hi-
dup di luar pengadrlan cliselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengetiai bentuk dan

besarnya ganti rugi daniatau tinilakan pemulihan

akibat pencemaran dan/atau penisakan, sefia

mengenai tindakan tertetitu guna menjauiin ti-
dak akan terjadinya atau terulanglJya dampak
negati f terhadap lingktrngan hidup. 1 s

"l)alam penyelesaian sengketa iingkungan
hidup di luar pengadilan dapat digrinakan jasa

pihak ketiga, baik yang tidak memiliki keu'ena-

ngan mengambil keputusan maupun yang lne-
miliki kervenan gan mengam bil kepritusan, untuk
membantu menyeiesaikau sengketa lingkungan
i'r ,'16nloup.

Di dalarn Pasal I ayat (1) Peraturan Peme-

rintah No. 54 Tahun 2iJ00 tentang Lembaga Pe-

nyedia Jasa Pelayanan Penyeiesaian Sengketa

Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan adalatr :

"Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesai-

an sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya
disebut lembaga penyedia jasa adalah lembaga
yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tu-
gasnya memberikan pclayanan kepada para pi-
hak yang bersengketa uutuk menda5,agllnakan
pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam
rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbi-
ter maupun mediator atau pihak ketiga lain-

," 17nva
Dalam rangka menyeiesaikan sengketa

lingkungan hidup di luar pengadilan, maka me-
kanismenya menggunakan Alternatif Pen.vele-

saian Sengketa sebagaimana diatur dalam Un-
darig-Undang No. 30 Tahun i999 tentang Ar-
bitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

ts lbid, Pasal 85 ayat (1).
tu lbid,Pasal 85 ayat (3).
17 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nc. 54 Tahun

2000 tentang Lembaga Penyedia Jctsa Peiayanan Penye-

lesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Ltiar Pengadilan"
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yang dimaksud dengar alternatif penyelesaian

sengketa adalah "lerntraga penyelesaian sengke-

ta atau beda pendapat melalui prosedur yang di-
sepakati para pihak, ,vakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliisi, atau penilaian ahli".18

Para pihak yang bersengketa berhak untuk
rnemilih dan menunjuk niediator, atau pihak ke-
iiga lainn.,,a dari trr,n:rbag.e periyedia jasa, serta

tunduk paila kesepakatan yang dibuat antara
para pihak ,vang bersengketa dengan rnelibatkan

rnediator atau pihak keriga lainnya.
Kesepakatan tersetrut memuat antara lain:

a. masalah yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dari tempat tinggal para

pihak;
c. nama lengkap dan tempat tinggal media-

tor atau pihak ketiga lainnya;
d. tempat para pihak melaksanakan perun-

dingan;
e. batas waktu atau lamanya penyelesaian

sengketa;
f. pemyataan keseciia-an dari rnediator atau

pihak ketiga lainnya;
g. pemyataan kesediaan dari salah satu pi-

hak atari para pihak yang bersengketa

untuk menanggung biaya;
h. larangan pcngungkapan dan/atau pernya-

taan yang menyinggring atau menyerallg
pribadi;

i. kehadiran Pengamat, ahli danlatau nara
sumbei";

j larangan pengungkapan infounasi terten-
tu dalam proses penyelesaian sengketa

seeara musyawarah kepada tnasyarakat;
k. larangan pengungkapan catatan dari pro-

ses sefla hasil kesepakatan.''

Penyelesaiatr seugketa lingkungan hidup
meialui pengadilan atau di luar pengadilan dida-
sarkan atas piliharl secara suka rela para pihak
yang bersengketa.

18 Undang-IJndang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase
Dan Alternat|i Penyelesuian Sengketa Pasal I angka 10.

'o tbid" Pasal 21 ayal (2)
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III. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEN.
CEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI
CIKIJING KECAMATAN RANCA.
EKEK, KABUPATEN BANDUNG JA.
WA BARAT

A. Kasus Pencemaran Air Sungai Cikijing
Oleh Limbah Industri

Wilayah Rancaekek terdiri dari Kecama-
tan Raneaekek di Kabupaten Bandung dan Ke-
camatan Cikeruh di Kabupaten Sumedang. Se-
cara morfologis wilayah Rancaekek merupakan
hamparan yang lebih rendah dari daerah sekitar-
nya, sedangkan secara hidrologi wilayah Ranca-
ekek di Kabupaten Bandung bergantung kepada
keberadaan air dari Kabupaten Sumedang. "Wi-
layahnya persawahannya rolatif subur dan pro-
dukstif, yang menghasilkan padi sekitar 6-7 ton
kering sawah setiah hektar. Namun kemudian
sebagai akibat dari pencemaran beberapa peru-
sahaan industri Tektil yang ada di wilayah terse-
but, hasil sawahnya menjadi kurang produkstif
sehingga hanya menghasilkan l-2 ton per hek-
tar. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil pe-
nelitian Balai Peneltian Tanah Bogor, tahun
2003."20

Masyarakat mengeluhkan pencemaran
pada Sungai Cikijing dan sawah yang terjadi di
4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar
dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang
diduga disebabkan oleh pembuangan air limbah
dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah
Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT.
ISIT dan PT. FST.

Perkiraan luas lahan tercemar di Kecama-
tan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas
lahan baku sawah 983 ha."Keluhan masyarakat
berupa adanya pencemaran air permukaan dan
air tanah yang merupakan sumber air bersih ba-
gi penduduk setempat.

Pada tanah yang tercemar mengakibatkan
produktivitas padi menjadi rendah, dari 6-7
ton/ha menjadi hanya l-2 ton/ha (Hasil peneliti-
an Balai Peneltian Tanah Bogor, 2003). Diduga
penurunan kualitas air Sungai Cikijing akibat
pembuangan air limbah dan sludge IPAL PT.
KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST."21

Andi M. Rusdi

Pertumbuhan ekonomi kawasan Ranca-
ekek mulai bergeser sejak dimulainya pengem-
bangan industri tekstil di Kabupaten Sumedang
yang membutuhkan air, dan menimbulkan pen-
cemaran di kawasan Rancaekek karena beban
pencemaran air sudah melebihi daya tampung
Sungai Cikijing yang berhulu di Kabupaten Su-
medang dan berhilir di Kabupaten Bandung.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa

1. Kedudukan kasus"
Kasus pencemaran air sungai Cikijing

Rancaekek Kabupaten Bandung Jawa Barat
terjadi sejak tahun 2010, sehingga menimbulkan
sengketa antara masyarakat Raneaekek dengan
pihak 3 perusahaan PT. KHT-II, PT. ISIT dan
PT. FST dengan masyarakat desa Jelegong, Bo-
jongloa, Linggar dan Sukamulya. Atas peristiwa
tersebut dengan difasilitasi berbagai pihak, teru-
tama pemerintah daerah, maka upaya hukum
disepakati melalui mediasi diluar pengadilan.

2, Upaya Penyelesaian Kasus Pemerlntah
Penyelesaian sengketa lingkungan berda-

sarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingku-
ngan Hidup (UUPPLH), diatur dalam Pasal 84
dan Pasal 85.
Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dapat ditempuh melalui pengadilan atau
di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingku-
ngan hidup dilakukan secara suka rela
oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya penyelesaian
sengketa di luar pengadilan yang dipilih
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pihak yang bersengketa,

Pasal 85
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

di luar pengadilan dilakukan untuk men-
capai kesepakatan mengenai :

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencema-

ran danlatau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin ti-

dak akan terulangnya pencemaran
'o Wawancara, Camat Kecamatan Rancaekek di Kabupa-
ten Bandung,2E-29 Januari 20 I 5
2t lbid,wawancara
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dan/atau perusakan: dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya
dampak negatif terhadap lingkungan
hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
tidak berlaku terhatiap tindak pidana
lingkungan hidup sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaiau sengketa lingku-
ngan hidup di luar pengadilan dapat di-
gunakan jasa mediator dan/atau arbiter
untuk mernbantu menyelesaikan sengke-

ta lingkungan hidup"
Upaya yang telah dilakukan Pemerintah

antara lain :

a. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingku-
ngan oleh BPLHD Prnpinsi Jan'a Barat
antara 3 perusahaan PT. KHT-II, PT.
ISIT dan PT. FST dengan masyarakat de-
sa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Su-
kamulya
- Pada tanggal o Agustus 2002 diiakukan

upaya penyelesaian sengketa di luar pe-
ngadilan.

- Gubemur Jau,a Barat, dengan nomor su-

rat 660.31704itsPLHD tanggal 31 Maret
2003 perihal Peringatan I Kesepakatan
Rancaekek.

- Tahun 2003, kasus pembuangan lumpur
IPAL PT Kahatex II eii Kecamatan Ran-
caekek, dikenakan sanksi pidana 6 bulan
kurungan, masa percobaan 10 bulan,
denda Rp. 25 juta.

- Tahun 2005 teiah dilakukan addendum
kesepakatan bersama yang meliputi :

. Kedua belah pihak sepakat untuk
melakukan penj adualan ulang jangka
waktu realisasi peiaksanaan hasil ke-
sepakatan yang trelum dilaksanakan.

' Penyediaan air bersih bagi Desa Bo-
jongloam I-inggar, Sukamuiya dan

Jelegong akan dilaksanakan Pada
saat ada pennohonan dari masing-
masing Kepaia Desa.

. Optimalisasi IPAL ttntuk segera di-
laksanakan oleh masing-masing pe-

rusahaan sej ak ditandatanganin ya ad-

dendum kesepakatan ini.
- Tanggal 11 .luni 2008 dilakukan lagi pe-

nandatanganan kesepakatan di luar pe-

ngadilan (Kesepakatan Rancaekek ke II).
- Berdasarkan surat dari Kementerian

Lingkungan Hidup tanggal 5 Desember
2008 perihal hasil analisa air limbah PT.

KHT-II dan PT. ISI, diterbitkan surat:

tanggal 10 Maret 2009, Pengenaan Sank-

si Administratif berupa Perintah Melaku-
kan Tindakan Tertentu kepada PT. KHT-
II dan PT. ISI"

- Surat dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa

Barat kepada Menteri Negara Lingku-
ngan Hidup tanggal 14 Februari 20ll
perihal permohonan bantuan penanganan

kasus pencemaran lingkungan kecama-
tan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan

ditindak lanjuti pertemuan koordinasi
padatanggal 30 Mei 2011 mengenai pe-

limpahan penyelesaian sengketa lingku-
ngan hidup di Kecamatan Rancaekek ke-
pada Kementerian Lingkungan Hidup.

- Verifikasi lapangan bersama antata
BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sume-

dang, BPLHD Jawa Barat dan KIH : 12-

14 September 2011, 4 Desember 20ll
dan 9 - 11 Januariz}l3. Hasil verifikasi
lapangan menunjukkan ada indikasi kuat
bahwa PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT.
FST membuang air limbah melebihi ba-
ku mutu lingkungan.
"Sejak bulan Januari 2013 hingga 26

Februari 2014 KLH, BPLHD Provinsi
Jawa Barat, BLH Kabupaten Sumedang
dan BLH Kabupaten Bandung sePakat

untuk mendayagunakan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pe-

ngadilan, melalui proses mediasi, yaitu :

pembayaran ganti rugi kepada masya-
rakat 4 desa (Jelegong, Bojongloa, Ling-
gar dan Sukamulya) dat negara, pemu-
lihan 752 ha sawah yang tercemar serta

melakukan tindakan tertentu berupa per-
baikan pengelolaan air limbah.

Terkait fakta tersebut, 14 Mei 201 4, waktu
itu, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr.
Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunju-
ngan lapangan ke daerah terkena dampak akibat
pembuangan limbah industri tekstil di Kecama-
tan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Kunju-
ngan ini merupakan pelaksanaan penegakan hu-
kum lingkungan terhadap pelaku pencemaran
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Peilindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait pencemaran Lingkungan ,,.

dan/atau. perusakan DAS Citarum. Menteri
Lingkungan Hidup didampingi oleh Wakil Gu-
bernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, dan De-
puti V KLH Bidang penaatan Hukum Lingku-
ngan, Drs. Sudariyono.

Menteri Lingkungan mengatakan ..Kasus

pencemaran lingkungan hidup ini sudah dike_
luhkan oleh masyarakat cukup lama dan sampai
saat ini belum ada penyelesaiannya, oleh karena
itu perlu dilakukan langkah penegakan hukum
lingkungan yang pasti dan cepat,.22

Tindakan penegakan hukum harus dilaku-
kan setelah upaya lain secara persuasif tidak
menunjukkan hasil seperti yang diharapkan oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat yang ter_
kena dampak.

Setelah melalui proses panjang dan karena
sampai saat ini, ketiga perusahaan tidak menun-
jukkan itikad baik untuk penye-lesaian sengketa
lingkungan berupa ganti rugi terhadap kerugian
ekonomi dan lingkungan serta melakukan tinda-
kan tertentu untuk pemulihan dan perbaikan pe-
ngelolaan air limbahnya, maka sesuai UU No.
32 tahln 2009 tentang perlindungan dan penge_
lolaan Lingkungan Hidup, diperlukan tindakan
tegas berupa: penegakan hukum berupa Sanksi
Administratif dan/atau Gugatan perdata danl
atau Tuntutan Pidana.

b. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Masyarakat Atas pencemaran Lingku-
ngan

Dalam sistem pengelolaan lingkungan
hidup, negara memiliki kekuasaan atas semua
sumber daya alam, dengan kata lain negara me_
lalui Pemerintah berwenang mengatur, mengen_
dalikan, dan mengembangkan segala hal yang
berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. ne-
rangkat dari amanat konstitusi tersebut, telah
terbit undang-undang yang mengatur tentang
p_engelolaan lingkungan hidup yaitu Undang_
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindu_
ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kekuasaan yang begitu besar yang dimi_
liki oleh negara terhadap bumi, air, udaia, dan
segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesu_
ai asas konstitusional, tentu pula mereflesikan
adanya tanggung jawab yang sangat besar. Da-

lam hal ini bukan berarti milik negara melain_
kan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan,
dan fungsi sosial sumber daya alam untuk-sebe-
sar-besamya kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Adanya sederetan kasus pencemaran in-
dustri yang telah nyata-nyata menimbulkan ke-
rugian, seperti pencemaran udara didaerah ka-
wasan indushi pulogadung, menyebabkan ma-
syarakat sekitar tidak dapat lagi menikmati uda-
ra yang sehat dan bersih, air tanah disekitar wi-
layah pabrik tidak dapat dikonsumsi sebagai air
minum, kebanjiran yang menimpa wilayah Ja_
karta, yang disebabkan berkurangnya lahan hi-
jau sebagai daerah resapan air, serta aliran su-
ngai di lakarta yang sudah tercemar oleh sam-
pah.

Atas pencemaran yang merugikan terse_
but, sudah seha-rusnya paru pelaku usaha dapat
mempertanggungjawabkannya. Sanksi yang da_
pat diterapkan dalam kasus pencemaran lingku-
ngan yang dilakukan oleh perseorangan atauba_
dan hukum menurut UUppLH adalah sebagai
berikut. Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterap-
kan pada badan hukum yang telah terbukti mi-
lakukan pencemaran lingkungan. Sanksi terse-
but adalah sanksi administratif perdata dan
sanksi pidana.

Pada Pasal 76 sampai dengan pasal g3
UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administra-
tif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan
atau badan hukum yang terbukti melakuka., p"-
langaranyaitu sebagai berikut :

1. Pasal76,
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/ atau kegia_
tan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

2. PasalTT
Menteri dapat menerapkan sanksi adminis_
tratif terhadap penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan jika Pemerintah menganggap
pemerintah daerah secara sengaja tidak me_
nerapkan sanksi administratif terhadap pe_
langgaran yang serius di bidang perlindu-

Ancti M. Rusdi

I

22 lbid,wawancara.
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a
J.

4.

ngan dan pengelolaan lingkungari hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 tidak rnemb,ebaskan penang-

gung jawab usaha daniatau kegiatan dari

tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79
"Pengenaan sanksi administratif- berupa

pcn:bekuan atau lenuab"rtan izln lingkungan
s*bagaimana din:::ksud dalam Pasal 76 ayat

(2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila pe-

nanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ti-
dak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80
(1) Paksaan petneriltali sebe,gaitnana di-

maksud dalam Pasal 76 ayat (2) hur"uf b

berupa:
a. penghentian seillerlera kegiatau pro-

duksi;
b. pemindahan saralla pr"oduksi;

c. penutupan saluran perirbuangan air

d.

e.

limbah atau emisi;
pembongkaran;
penyitaan terhadap barang atau alat
yang berpotensi mcnimbuikan Pe-
langgaran;

f. penghentian sementara seiuruh kegi-
atan; atalltindakan lain yang bertuju-
an untuk rnenghentikait pela.nggaran

dan tindakan rnemtitihkan fuirgsi
lingkungan hirirrP.

(2) Pengenaan paksean pctrterintah dapat di-
jatuhkan tanpa didahului tr:guran apabila

pelanggaran yang dilakukan menirnbul-
kan:
a. ancaman yang sangat serius bagi ma-

nusia dan lingkungan hiduP;
b. dampak yang lebih besar dan lebih

luas jika tidak segera diiientikall pen-

cemaran dan/atau perusakanny a; danl

atau
c. kerugian yang iebih besar bagi ling-

kungan hidup lika tidak segera di-
hentikan pencemaran dan/atau peru-

sakannya.
Pasal ti I

Setiap penanggltllg jawalr usaha clatVatau ke-

giatan yang tidak melaksanakan paksaan pe-

merintah dapat dikertai clenda atas setiap ke-

terlambatan pclaksanaan sanksi paksaan pe-

merintah.
7. Pasal 82

(1) Menteri. grrbrxnur, atau bupatiirvalikota
ber'*renang unnrk memaksa penanggung
jawab usaha dat/atau kegiatan untuk
melakukan pernulihatl liirgkungan hidup
akibat penuelnaran dan/atan peirisakan

lingkungan hi dup yan-q diiakukannya;

{2} li4enteli" gili--e1.,,,t, ilt?il birpatilwalikota
berwenang aiau dapat rnenunjuk pihak

ketiga uutuk :nclakukan pernulihan ling-
kungan hidup akibat pensemaran dani

atau perusakan lingkungan hidup yang

dilakukannya atas beban biaya penang-

gung jawab ugaha dan/atau kegiatan"
8. Pasal 83

Ketentrrair iebii, lalijui nierrgenai sanksi ad-

minisiratif diatiir ri:ilam Perafriran Petterin-
tah"

Sedangkan seiiksi Pidana terdapat pada

Pasai 97 sainprsi Fa"ral i2{}. Pada Pasal 81 UU-
PPLH inenyatakan baiirva sctiap lienanggung-
jawab usaha yafig tidak rneiaksanakan pak-saan

Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap ke-

terlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Peme-

rintah. Berikut ini iner-upakan sanksi-sanksi pi-

dana yang diatur dalarr {IUPPL,H }'aitu :

l. Pasal 97.
Tindak pirlana daiarn undairg-Lindang ini
merupakan kejahatan.

2. Pasal 98
(1) Setiap orang ;,'arig deng:ur singaja mela-

kukan trlerbuatan yang nlengakibatkan

dilarnpauinya bakri rnutu urlara ambien,

baku mutu air. "naku mutu air laut, atau

kriteria baku kerusakarr lirrgkungan hi-
dup, dipidana dengan pidana penjara pa-

iing singkat 3 (tiga) tahun dan paling la-
ma 10 (sepuluh) tahun dair denda paling
sedikit Rp 3.000.00CI" 000,00 (tiga miliar
nrpiah) dan paling banyak Rp 10"000.

000.000,00 (sepriluh miliar nrpiah);
(2) Apabila perbuatali sebagaitnana dimak-

sud pada ayat (1) mengakibatkan orang

Luka dan/atau bahaya kesehatau manusia,

dipi'lana clengan pidaira puniara paling

singkat 4 (empat) tahuu dan paling lama

12 (dua belas) tahun dan denda paling

seclikit ltp4"0{.}U"00{}"000,ti0 (cmpat mi-

5.

6.

3s8



- €
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liar rupiah) dan paling banyak Rp
12.000.000.000,00 (dua belas miliar ru-
piah);

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) mengakibatkan orang
luka berat atau mati, dipidana dengan pi-
dana penjara paling singkat 5 (lima) ta-
hun dan paling lama 15 (lima belas) ta-
hun dan denda paling sedikit Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rpl 5.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).

Pasal 99
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya

mengakibatkan dilampauinya baku mutu
udara ambien, baku mutu air, baku mufu
air laut, atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup, dipidana dengan pida-
na penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama3 (tiga) tahun dan denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) mengakibatkan orang
luka dan/at au bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp 2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp6.000.000.000,00
(enam miliar rupiah); Apabila perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau
mati, dipidana dengan pidana penjara pa-
ling singkat 3 (tiga) tahun dan paling la-
ma 9 (sembilan) tahun dan denda paling
sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.
000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu

air limbah, baku mutu emisi, atau baku
mutu gangguan dipi{ana, dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp3.000.000.000,
00 (tiga miliar rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dikenakan
apablla sanksi administratif yang telah

Andi X,I" Rt;sli

dijatuhkan tidak iiipatuhi atau pelangga-
ran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan darilatau me-
ngedarkan produk rekayasa genetik ke me-
dia lingkungan hidup yang bertentangan cle-
ngan peraturan perundang-un<langan atau
izin lingkungan sebagairnana dimaksud cla-
lanr Pasal 69 a",1at (i) hunrf g, rliprci;ir,a cie-
ngan pidana penjara paling singkat I (satu)
tahun dan paling laila 3 (tiga) tahun daa
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan paling "banyak 

Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar mpiah)
Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan
limbah 83 tanpa izin sebagaimana ilirnaksud
dalam Pasal 59 ayat (4)" dipidana dengan pr-
dana penjara paling singhat 1 (satu) rahrin
dan paling larna 3 (tiga) tahun dan denda pa-
ling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000"000,
00 (tiga miliar rupiah)"
Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkaii iinrbal, u..1

dan tidak melakukan pengelolaan scbegi"r-
mana dimaksud dalarn Fasal 59" dipi*irt,ra
dongan pidana pcniara paling si;rgkat l i:;.r
tu) tahun dan paling lama 3 (tiga) taiiiri; r{ari

denda paling sedikit Rpi.000.{rt)U.(i(iu,url
(satu miliar rripiah) dan paling balyali itp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 104

Setiap orang yang melakukan durrpirrg iiiu-
bah danlatau bahari ke rnedia lingkungan lii-
dup tanpa izin sebagaimana dimaksu<l daiairi
Pasal 60, dipida.na dengan pidana peniara
paling lama 3 (tiga) tahun dan eieriila paiiiig
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga irriiiiir rri-
piah).
Pasal 105

Setiap orang yaiig memasukkan iimbair ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan picia-
na penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp4.000.000. 000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp
12.000. 000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

5.

J.

6.

7.

8"

9.4.
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10. Pasal 106

Setiap orang yang nlelnasukkan iiinbah 83
ke dalam wilayah Negara Kesafiran Repub-
lik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan
pidana penjara paling siugkat 5 (limai tahun
dan paling larna 15 (lirna belas) tahun dan

denda paling sedikit Rp5.t}0ti.000.000,00
(lirna miliar rupiah) dan paling 'banyak 

R-p

15.000.000.000,0C (lima belas miiiar rupiah)
11. Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan 83 yang di-
larang menurut peraturan perundang-unda-
ngan ke dalam u,iiayah Negara Kesatuan
Itepublik lndonesia setragaimana dirnaksud
dalam Pasal 69 ayat {I) hutuf b, dipidana
dengan pidana pen,iara paling singkat 5 11i-

ma) tairun dan paling iarna 15 (lima belas)

tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.
000,00 (lirna miliar rupiah) dan paling ba-

nyak Rp15.000.000"000,tJ0 (lima belas mi-
liar rupiah).

12. Pasal I08
Setiap orang yang melakukan pemloakaran

lahan sebagaimaua dimaksud dalam Pasal

69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 itiga) tahun dan pa-

iing iama 10 (sepuluh) tahun dan denda pa-

ling sedikit Rp3.000.000.000,00 (iiga rniliar
rupiah) dan paling banyak Rpi0.000.000.
000,00 (sepuluh miiiar nrpiah).

13. Pasai 109

Setiap orang yan-{ melakuira;i usaiia rlan/
atau kegiatan tanrla rnemiliki izin lingku-
ngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1), dipidana clengan pidana penjara pa-
lirig singkat 1 (satu) tahun dan paling laina 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp
1"000.000.000,00 (satu miliar rupiatr) dan
paling banyak Rp3.000"00C).0Cr0,00 ltiga mi-
liar rupiah).

14. Pasal 1 10

Setiap orang yang menyusun arndal tanpa
memiliki sertifikat kompetensi penl.usun
amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana
penjara paiing lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp3.000. U00.000,00 (tiga
miliar rupiah).

15.Pasallii
(1) Pejabat pernberi izirt lingkungan yar

rnenerbitkan rzin lirigkungan tanpa d
lengkapi dengan *mdal atau IJKL-UP
sebagairnana riiniaksud dalam Pasal 3

ayat (i) ilipidana dengan pidana penjar
paling larna 3 (tiga) tahun dan denda pt

ling banyak Rp3.000"000.000,00 (tie
iniliar iulr,iir i

(2) Pejabat pemberi izin usaha ,Janiatau ke

giatan yang menerbitkan izin usaha dar

atau kegiatan tanpa dilengkapi denga
izin lingkungan sebagaimana dimaksu
dalam Pasai ,i0 ayat (i) dipidana denga
pi,Jana penjai'a paling lama 3 (tiga) tahu:

dan denda paling banyak Rp3"000"00C

000"il0 (tiga rriiliar mpiali).
15. Pasal i 12

Setiap pejabat berteitang yang dengan se

ngaj a tidak rre! akrii,;an i:engau,asan terhadal

ketaatair penanggufig jawab usaha Canlatat

kegiatau terhadap Lleraturan perundang-un
dangan dan izin lingkungan sebagaimana di
maksud dalarn Fasal 7l datr Pasal 12, yanl
mengakibaikan teijadinya peneemaran dan
atau kerusakan lingk-ungan )iang mengaki
batkan hilangn-va rryawa tnanusta, dipidant
dengan pidana penjara paling lama I (satu'

tahun atau denda paling banyak Rp500.000
000,C!0 (lin'ra ratus jr.ita rupiah).

17. Pasal 1 13

Setiap orang )/ang memberikan inlbrmasi
palsu, rneny*saiirarr, nrenghilaugkan infbr-
masi, memsak infonrrasi, atau msmberikarl
keterangan yang tidak benar ,'ang diperlu-
kan dalam kaitaniiya dengan liengal,A/asan
dan penegakair hukuul yang 'berkaitan 

de-

ngan perlindungan dan pengclolaan lingku-
ngan hidup sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) hurufj dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiaii).

18. Pasal 1 14

Setiap penanggung jarvab usaha dan/atau
kegiatan yarg tillak rnelaksanakan paksaan

pemerintah dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) rahun dan denda paiing
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar ru-
piah)"
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19. Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mence-
gah, menghalang-halangi, atav menggagal-
kan pelaksanaan tugas pejabat pengawas
lingkungan hidup dan/atat pejabat penyidik
pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana
penjara paling lama I (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

20. Pasal 116
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup

dilakukan oleh, untuk, atau atas nama
badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi
pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; danlatau
b. orang yang memberi perintah untuk

melakukan tindak pidana tersebut
atau orang yang bertindak sebagai
pemimpin kegiatan dalam tindak pi-
dana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan oleh orang, yang berdasarkan
hubungan keg'a atau berdasarkan hubu-
ngan lain yang bertindak dalam lingkup
kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuh-
kan terhadap pemberi perintah atau pe-
mimpin dalam tindak pidana tersebut
tanpa memperhatikan tindak pidana ter-
sebut dilakukan secara sendiri atau ber-
sama-sama.

Dalam hukum lingkungan juga terdapat
ruang mengenai hukum perdata, yakni menge-
nai perangkat-perangkat hukum yang mengatur
hubungan privat antar warga masyarakat" Ber-
bagai penegasan mengenai hak-hak kepaerdata-
an ditetapkan dalam hukum lingkungan, misal-
nya hak atas lingkungan yang baik dan sehat,
hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehi-
dupan, hak untuk mendapat perlindungan ling-
kungan.

Salah satu aspek mengenai keperclataan di
dalam hukum lingkungan adalah mengenai per-
tanggungjawaban ganti rugi (liability) di dalam
Pasal 1 365 KUHPerdata yang menjelaskan bah-
wa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewa-
jibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

, l:jl.l;. ,; ir"r , ll

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".23
Betapa sulitnya keadilan yang harus diper-

juangkan dalam kasus pencemaran lingkungan.
Terhadap kasus tersebut, dapat ditempuh dua
cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pe-
ngadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pi-
lihan secara sukarela para pihak yang berseng-
keta.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditem-
puh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang
bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan be-
samya ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan
akibat pencemaran dan/ atau perusakan, serta
mengenai tindakan tertentu guna menjamin ti-
dak akan terjadinya atau terulangnya dampak
negatif terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu berdasarkan LIUPPLH
bentuk penerapao sanksi yang dapat diterapkan
dalarn kasus pencemaran lingkungan yang dila-
kukan oleh perseorangan atau badan hukum se-
perti yang terjadi atau yang dilakukan pihak pe-
rusahan terhadap kepentingan masyarakat keca-
matan Rancaekek kabupaten Bandung, ada 3 je-
nis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hu-
kum yang telah terbukti melakukan pencemaran
lingkungan.

Sanksi tersebut adalah sanksi administra-
tif, perdata dan sanksi pidana. Pada Pasal 76
sampai dengan Pasal 83 WPPLH dijelaskan
tentang sanksi administratif yang dapat diterap-
kan terhadap perseorangan atau badan hukum
yang terbukti melakukan pelangaran.

Sanksi administratif menurut Pasal 76
ayat (2) terdiri atas :

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan;
4. pencabutan izin lingkungan.

Pada Pasal 78 UUPPLH "sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ti-
dak membebaskan penanggung jawab usaha dan
/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan
dan pidana"

36r

23 Pasal 1365 KUHPerdata.
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Dari pasal tersebut badan hi:kum yalig ter-
bukti meiakukan pelanggaran selain dapai dije-
rat oleh sanksi administratif dapat pula dijerat
dengan sanksi pi<lana. Pada Pasal 80 LIUPPLH
telah dijeiaskan bentuk-benLuk paksean Peme*

rintah yang dapat di-iatuhkan kcparla badan hrr-

kum terkait dengan kegiatan ttsaha yang menim-
bulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 80 ayat (l) menjeiaskaii bairwa'ben-
tuk paksaan pemerintah sebagaimafla dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

a. penghentiatr sementara kegiatan produk-
qi'

b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangair air lirrr-

bah atau en"lisi;

11. pcmbongkaran;
e" penyitaan tertradap batang atau alat yang

berpotensi tneninrrbulkan pelanggarall;
f. penghentian seirentar* seluruh kegiatan;
g. tindakan lain yang bertujuan untuk

nrenghentikau pelanggarari dan tindakan
memulihkan fungsi lin gkungan hidup"

Pada Pasal 81 i"I'tJPPl-FI "setiap penang-
gung jawab usaha yang tidak melaksanakan

paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas

setiap keterlar-nbatan pelaksanaan sanksi paksa-

an Pernerintah".
Hukum pidana yang dikandung dalam

tIUPPLH dapat dicatat telah rnengalami kema-
juan yang sangat berarti, jauh lebih trerkernbang

dari lingkup jangkauan i/ang dirniliki KIJI{P.24
Dasar hukurn pernidanaan bagi pelaku ke-

jahatan lingkungan terdapat pada Pasal 97 sam-
pai dengan Pasal 120 LItjPPLli.

Salah satu aspek mengenai kcperdataan di
dalarn hukum lingkungan yaitu mengenai per-
tanggun gj awatran gantinigi (.1 i ab il i ty).

Berdasarkan I'asal 87 UtjFPLFt;
( i) Setiap penanggLtilg iawab usaha cian/atau

kegiatan yang meiakukan perbuatan me*

lenggar hukum trerupa pencemarari dani
atau pemsakan lingkr"tngan hidup yartg

meniinbulkan kerugian pada orang lain
atau lingkungari hiihip waiib memtrayar
ganti rugi dan/atau melaleukan tindakan
tertentu.

2a Deni Bram, Hukmn Lingkungctn Dulaitt Persy,ektif In-
terrtasionul. Jakarta: Cramedia. 201l, hal. 16
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(2i Sttiap CIi'aiig yai:g tiieiakukan pemindah-
tanganau, penpibahan sifat dan b,entuk

usaha. daniatau kegiatan dari suatu ba-
dan nsaha yaug i'nelanggar hukuin tidak
rrieiepaskan tanggung jawab hukum dan/

ata* kclr,a"iihan hadan tisaha l.ersebut.

{3; Pengadilan riapat menetapkan pembaya-

ran Llang paksa terhadap setiap hari ke-
terlarrhat;n alas pelair.sanaair putusan
pengadiian.

{4) Besaniya uang paksa diputuskan berda-
sarkan peratut"ail perundang-undangan.

Pasal 88
Setiap oraag yarig tindakannS'a. usahanya,

daniatau kegia-tannya menggunakan 83,
menghasiikat dau/atau mengelc-la limbah
[J3, daniatai-l )iaftg merrilnbulkan ancaman

serins terhadap lingkungan hiCup bertang-
gung -jarvab ilmtlak atas kerugian yang ter-
jadi tanpa perhr pembuktian unsur kesala-

han.

Ganti r"ugi dalarn lingkungan merupakan
sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan

tanggung jawab rnengenai kerusakan lingku-
ngan oleh per"buatan seseorang" ha1 ini tercan-
tum dalam Pasal 13&5 KUHPerdata yatlg men-
jeiaskan bahwa ;

"Tiap perbuatan inelanggar hakum, yang
membar,va kenigian kepada seorang lain,
rnewajitokan orang i,'ang katena salahnya
rnenerbitka* kerugian itu, rn*ngganti ke-
mgian tersehut".25

Tanggung jarvab llt.rgkungan inerupakan
raiigkaian ker,vajiban seseorang atau pihak untuk
memikul tanggungjawab kepada penderita yaug
telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup
yang haik dan s,;hat.

c. Upay:i Festrerirrtah dalain peniberdayaan
masyal'akat tentarig lingkungan hidup

Lingkungan yarig hcrsili dan sehat tentu-
rrya diidarnlian oleh setiap orang" dan pada da-

sarnya setiap ora{lg rtlemailg inemiliki trak yang

sama untuk menriapatkan lingkungan hidup
yang sehat. Untrik meilberikan kepastian hu-

2s KuHPerdata
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b. menjaga keberlanjutan fungsi lingku-
ngan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup."27

Setiap pelaku usaha hendaknya memenuhi
kewajiban sebagaimana terdapat' dalam pasal
tersebut, terutama dalam memberikan informasi
yang dibutuhkan sehingga Pemerintah juga ter-
bantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat
mempredikisi sejauh mana kerusakan atau pen-
cemaran lingkungan yang mungkin te{adi se-
hingga tidak merugikan banyak pihak.

Keberadaan suatu perusahaan industri di
sekitar wilayah pemukiman dan sungai tentunya
memberikan efek positif untuk mengurangi pe-
ngangguran. Masyarakat di sekitar wilayah in-
dustri bisa mendapatkan pekerjaan di perusaha-
an tersebut sebagai tanggungjawab dari adanya
Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu
tanggung dlwab perusahaan terhadap wilayah
sekitamya.'o

Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi di-
lematis karena saat terjadi perusakan atau pen-
cemaran lingkungan akibat dari kegia-tan indus-
tri tersebut, masyarakat sekitar tidak mau meng-
gunakan haknya untuk memberikan laporan ke-
pada pemerintah, padahal dalam pasal 65 ayat
(6) UUPPLH disebutkan bahwa: "setiap orang
berhak melakukan pengaduan akibat dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hi-
dup"."

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap
masyarakat berkaitan dengan terjadinya pence-
maran atau perusakan akibat suatu kegiatan in-
dustri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidak-
lah sebanding dengan kerugian yang akan dide-
rita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang
akan datang karena pemulihan terhadap lingku-
ngan hidup yang rusak/tercemar memerlukan
waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran
yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak
hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa
tercemar. Pencemaran tersebut memungkinkan
banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja

kum tersebut dibutuhkan undang-undang yang
jelas sehingga seseorang sebagai personal mau-
pun sebagai pelaku usalra memiliki batasan
yang jelas mengenai hak dan kewajibannya da-
lam' pengelolaan lingkungan hidup.26

Adanya WPPLH diharapkan dapat tebih
melindungi lingkungan hidup sebagai hasil ker-
jasama antara masyarakat, pelaku usaha dan pe-
merintah. Meskipun temyata masih saja terjadi
perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pe-
laku usaha.

Dengan demikian maka perlu adanya eva-
luasi penyebab terjadinya perusakan dan pence-
maran lingkungan meskipun negara kita telah
memiliki aturan yang bisa dibilang cukup sem-
puma. Untuk mengatasi kekurangan-kekura-
ngan yang terdapat dalam pelaksanaan UU-
PPLH, maka:

Pertama, Pemerintah terus melakukan pe-
ngawasan terha-dap izin usaha. Berbagai tugas
Pemerintah dengan jelas diatur dalam UUppLH,
yaitu dalam Bab IX mengenai Tugas dan We-
wenang Kepala Daerah, dan dalam Bab XII
WPPLH mengenai pengawasan dan sanksi ad-
ministratif. Aturan ini menjadi acuan bagi pe-
merintah untuk melaksanakan tugasnya teruta-
ma dalam memberikan izin usaha. pemerintah
juga melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) serta analisis mengenai dam-
pak lingkungan hidup (AMDAL) sehingga peru-
sahaan yang beroperasi adalah perusahaan yang
benar-tjenar telah memenuhi atr,ran yang tirda-
pat dalam UUPPLH. Tidak hanya pada saat
awal pendirian dan pemberian izin saja peme-
rintah memiliki peran yang penting, tetapi sete-
lah pelaksanaan/pengoperasian industri tersebut
pemerintah juga memerhatikan dengan sung-
guh-sungguh dampak yang ditimbulkan dari su-
atu kegiatan industri.

Kedua, mengenai adanya pelaku usaha
yang tidak melak-sanakan kewajibannya dengan
baik. Dalam Pasal 68 UUppLH disebutkan bah-
wa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait de-
ngan perlindungan dan pengelolaan ling-
kungan hidup secara benar, akurat, ter-
buka, dan tepat waktu;

'6 Lilik Mulyadi, Hukum Lingkungan,Jakarta: Intermasa,
2012,hal.89

" UUPPLH, Op.cit, pasal68.
28 Anton Wibowo, Manajem:en Lingkungan Corporate So-
cial Responsibility, takarta: Gunung Agung, 2011, hal.
102

'n lbid,Pasal 65 ayat (6).
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penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, akibat

konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun

bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang

menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

Ketiga, memperkenalkan UIIPPLFI ini ke-

pada masyarakat terutama bagi yang masih

awam. Masyarakat harus mengetahui adanya

perlindungan dari pemerintah terhadap lingku-

ngan hiclup rerta adanr',a sa;iksi bagi para piliak
yang melakukan pelang:garari.

Mewujudkan supremasi hukum melalui

upaya penegakan hukurn serla konsisten akan

memberikan landasan kuat bagi terselenggara-

nya pembangunan, baik dibidang ekonomi, poli-
tik, sosiai budaya, dan pertahanan keamanan.

Namun dalam ken-va'-taan uutuk meu'ujudkan

supremasi hukurn tersebnt rnasih memerlukan

proses dan u,aktu agar sililremasi hukurn dapat

benar-b euar mer nbe,rikan i rnplikasi vang menye-

luruh terharlap perbaikan pernbangunan nasio-

nal. Untuk mewujudkannya ditrutuhkan kerja

sama para pihak antara pe;legak h*kuni dan tna-

syarakat.

IV. PENUTUP
Dari selurult uraian tersebut, disampaikan

kesirnpulan dan saran sebagai berikut"

A. Kesirnpulan
1. Ferlindungatr huki:ni terhadap masyara-

kai atas pencemaian lingku-ngan hidup
"oerdasarkan Lindang-Undang No. 32 Ta-

hun 2009 tentang Perlir:CLrngan dan Pe-

ngelolaan Lingkungan Hidup, bahwa ne-

gara membuka peluang bagi penegak hu-
kum untuk melakukan tindakan dan upa-

ya hukum sebagai sanksi bagi Pihak
yang melakukan pencemaran maupull
pengmsakan lingkungan berupa Sanksi

Administratif, Sanksi Perdata sefia

Sanksi Fidana. Untuk terkait kasus da-

lam kasus pencemaran pada sungai Ciki-
jing, Ramcaekek, KabuPaten Bandung

Jarn'a Barat, hal tersebut dijadikan landa-

san hukum melakukan upaya hukum ad-

ministratif dan hukum perdata. Untuk
hal tersebut, berdasarkan berdasattan

{"Jndang-Undang No" 32 Tahun 2009 ten-

tang Perlindungan dan Pengelolaan

l,ingkungan Hidup, pemerintah melalui
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Pemda Kal-rupsten tsandung maupun Pe-

merintah Prervinsi Jawa Barat memedia-

sikan, agar piha.k perusahaan pelaku pen-

cemaran menghentikan tindakan pengru-

sakan maupun pencemaran nrelalui lim-
bah caimya agar tidak dibuang ke sungai

Cikijing tersebut.
Perlindungan hukum tersebut dituangkan

dalam Fasai ,rG sarnpai denga* Pasal 83

UUPPLH riiielaskan tetltang sanksi ael-

ministratif yang rlapat diterapkan terha-

dap perseorangan atau badan hukum
yang terbukti meiakukan pelangaran, Pa-

sal 87 terkait ganti ru-qi serta Pasal 97-

120 Undang-Undang l'{o. 32 Tahun 2009

tentang Ferlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ter"kait tindak pidana.

Dalam kasus pencemaran pada sungai

CikrSing, Raileaekek, Kabupaten Ban-

dung Javi.,a Barat, hal tersebut dijadikan
landasan hukum melakukan upaya hu-

kurn adlninistratif dan hLikuiri perdata.

Untuk hal iersebut, masyarakat yang di-
rugikan.

2. tjpaya Pernerintah dalarn pember,Jayaan

masyarakat tentang lingkungan hidup.

Bahwa dalam rangka membaugun perafl

serta masyarakat rnemiliki keperdulian

daiam n:renjaga lingkunga;: '7ang baik
dan sehat, iaaka Pemerintah tems inela-

kukan penga\ryasan terhadap izin r-:saha.

Berbagai iogas Pemerintah tlengan jelas

diatur dalam U{JPPLH, 5''aitu dalam Bab

IX mengenai Tugas dan Wewenang Ke-
pala Daerah, dan dalam Bab XII tlU-
PPLFI mengenai penga$/asari cian sanksi

adininistratif. Aturan ini n:enjadi acuan

bagi pemerintah untuk melaksanakan tu-
gasnya terutama dalam memtrerikan izin
usaha. Pemerintah juga rnelaksanakan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) sefia analisis mengenai dampak

lingkungan hidup (AN'{DAL) sehingga

perusahaan yang beroperasi adalah peru*

sahaan yang benar-benar telah inemenu-

hi aturan yang terelapat dalam LIUPPLH'
Perlunya peningkatan kesaderan terha-

dap masyarakat berkaitan dengan terjadi-
nya pencemarafl atau perusakan akibat

suatu kegiata.n indristri, bahwa pendapa-
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tan yang diperoieh ticlaklali sebanding
dengan kerugian yang akan diderita bai[
untuk saat ini maupun untuk saat yang

{an datang karena pernulihan ternaaaf
lingkungan hidup yang rusak/tercemar
memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Banyak pencemarall yang muirgkin terja_
di di kawasan industri, tidak hanya pen-
cemaran tanah dan air, udara pun hisa
tercemar. pencemaran tersebut memung_
kinkan banyaknya penyakit yang timbril,
misalnya saja penyakit kulii seperti ga_
tal-gatal, diare, akibat konsumsi air yang
tidak bersih, pernafasan pun bisa ter_
ganggu dengan tercemamya udara, yang
menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

B. Saran-saran
Bahwa dalam rangka memberikan periin_

dungan hukum serta menjaga legitimasi peran
serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hi-
dup yang baik dan sehat niaka disaiankan hal_
hal sebagai berikut.

1. Bahiva daiam rangka upaya dan tindakan
hukurn terhadap pelaku pengrusakan
maupun pelaku pencemaran lingkringan,
penegak hukum harus tegas dan-medaga
integritasnya dalam penegakan hukurn
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berdasarkan Undang-Undang No. 32 Ta_
bun 2A09 bntang perlindungan dan pe_

^ ngelolaan Lingkungan Hidupl,
2. Esensi dari penegakan hukum, juga me_

rupakan tolak ukur daripada .i.titiuitu,
penegakan hukum. Hukum Lingkungan
merupakan instrumen yuridis bagi pe_
ngelolaan lingkungan hidup. Hal ini di_
maksudkan agar dalam pelaksanaannya
tidak.menyimpang dari tujuan pengelo-

]aan lingkungan hidup. finegaka,i t u-
kum lingkungan berkaitan eit dengan
kemampuan aparatur dan kepatuhan
warga masyarakat terhadap peraturan
yang berlaku, yatrg meliputi tiga bidang
hukum, yaitu administratif pfuana dan
peldata, Dengan demikian, penegakan
hukum lingkungan merupakan rpufu .rr_
tuk mencapai ketaatan terhadap peratu_
ran dan persyaratan dalam ketentuan hu_
kum yang berlaku secara umum dan in_
dividual, melalui pengawasan dan pene-
rapan (atau ancaman) secara adminis_
tratif, kepidanaan, dan keperdataan, ka-
rena itu mengefektifkan keterlibatan ma_
syarakat terutama pemberian informasi
sangatlah diperlukan. Dengan demikian
LSM harus diberdayakan.
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