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Rencana Pembelajaran

Menyesuaikan dengan jumlah pertemuan, 
materi akan di bagi menjadi 4 bagian:

1. Pengantar Hukum Lingkungan

2. Hukum Lingkungan Administrasi

3. Aspek Perdata dalam Hukum Lingkungan

4. Aspek Pidana dalam Hukum Lingkungan



Pengantar Hukum Lingkungan



Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup 
meliputi:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan

keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana

banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan
dan lahan;

4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya

keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;
dan/atau

7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.



Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk
didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lainnya (UU No 4 Tahun 1982)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain (UU No 23 Tahun 1997)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain. (UU No 32 Tahun 2009)



1. HUKUM LINGKUNGAN KLASIK;

2. HUKUM LINGKUNGAN MODERN;

3. RUMPUN HUKUM LINGKUNGAN



HUKUM LINGKUNGAN KLASIK

- HLK ADALAH HUKUM YANG BERORIENTASI KEPADA PENGGUNAAN 
LINGKUNGAN (USE-ORIENTED LAW);

- PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN ADALAH “ANTROPOSENTRIS”;

- MENGAKUI HAK MILIK BERSIFAT ABSOLUT (TIDAK DAPAT DIGANGGU-
GUGAT);

- INILAH YANG MEGAKIBATKAN BANYAKNYA TERJADI 
PERUSAKAN/PENCEMARAN LH DI MASA LALU MAUPUN HINGGA DETIK 
INI.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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HUKUM LINGKUNGAN MODERN

- HLK ADALAH HUKUM YANG BERORIENTASI KEPADA 
LINGKUNGAN (ENVIRONMENT- ORIENTED LAW);

- PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN ADALAH “EKOSENTRIS”, 
YANG DITUJUKAN UNTUK MELESTARIKAN KEMAMPUAN 
LINGKUNGAN YANG SERASI DAN SEIMBANG;

- HAK MILIK DIAKUI, NAMUN BERFUNGSI SOSIAL (SEPANJANG 
TIDAK BERPOTENSI MERUSAK/MENCEMARKAN 
LINGKUNGAN);

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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RUMPUN HUKUM LINGKUNGAN

- HUKUM ADMINISTRASI;
- HUKUM KEHUTANAN;
- HUKUM PERTAMBANGAN;
- HUKUM PERIZINAN;
- HUKUM PENGAIRAN;
- HUKUM TATA RUANG;
- HUKUM SUMBER DAYA ALAM;
- HUKUM KESEHATAN;
- HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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ETIKA LINGKUNGAN HIDUP

PILIHAN PARADIGMA/PENDEKATAN 
ANTROPOSENTRIS (MENGUTAMAKAN 
KEPENTINGAN MANUSIA) VS EKOSENTRIS 
(MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN LINGKUNGAN).



Penerapan Asas Hukum Terkait dengan
Hukum Lingkungan

Lex specialist derogate legi generali

ketentuan yang bersifat khusus
mengesampingkan ketentuan yang bersifat
umum, misalnya apabila terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam KUHP yang bersifat
umum dengan ketentuan hukum lingkungan,
maka ketentuan hukum lingkungan lah yang
diterapkan

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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Lex posterior derogate legi priori

UU yang lebih baru mengesampingkan berlakunya UU yang 
terdahulu, misalnya pemberlakukan UU No. 32 tahun 2009 
mengesampingkan pemberlakuan UU No. 23 tahun 1997 dan UU 
No. 4 tahun 1982

Lex superior derogate legi inferiori

Ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan
ketentuan yang lebih rendah

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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Sejarah Pegaturan Hukum Lingkungan 
Hidup :

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Oleh karena semua undang-undang di atas hanya memuat
asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan
lingkungan hidup, maka undang-undang tersebut berfungsi
sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-
undangan yang lain, disebut juga “umbrella act”.



Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah adanya penguatan yang terdapat dalam
Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik
karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan
instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan
penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.



Hal – hal baru yang diatur: 

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara
turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap
lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.



Hal – hal baru yang diatur: 

“pajak lingkungan hidup”adalah pungutan oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang
memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak
pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak,
dan pajak sarang burung walet.

“retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang
memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah
seperti retribusi pengolahan air limbah.

“subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau
pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang
yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan
hidup.



Pengelolaan lingkungan hidup

 Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam
pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian,
pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup (UU No 4 Tahun 1982)

 Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan
fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan. 
pemanfaatan,, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, 
dan pengendalian lingkungan hidup (UU No 23 Tahun 1997)

 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,  
pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan
penegakan hukum. (UU No 32 Tahun 2009)

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum



Pembangunan Berkelanjutan

adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategip embangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan,
kemampuan,kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.



Pembangunan berkelanjutan

 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan
lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses
pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, 
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan (23/1997)

 Pembangunan  berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,  sosial,  
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan. (32/2009)

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Hak Lingkungan , Hak dapat dijadikan dasar hukum bagi advokasi
lingkungan. 

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagai bagian dari hak asasi manusia.

disebut juga sebagai hak subjektif (subjective rights). Hak ini
memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah
guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang 
baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung
oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan
dan perangkat-perangkat lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai 2 
(dua) fungsi yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. fungsi yang dikaitkan dengan hak untuk membela diri terhadap
gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan
(the function of defence);

2. fungsi yang dikaitkan dengan hak untuk menuntut dilakukannya
suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, 
atau diperbaiki (the function of performence).



2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak
berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas
keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan
efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan
membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang
berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut
sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil
pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan
perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.



3.Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau
keberatan terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

4.Setiap orang berhak untuk berperan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai

5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan
akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.



Setiap orang yang memperjuangkan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban
dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah
tindakan pembalasan dari terlapor melalui
pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap
memperhatikan kemandirian peradilan.



Kewajiban Lingkungan 

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan kewajiban yang bersifat umum atau
dengan kata lain merupakan kewajiban orang perseorangan, kelompok orang, dan
atau badan hukum.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a.memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b.menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c.menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup.



• Sedangkan ketentuan Pasal 68 tersebut di atas menunjukkan kewajiban
yang bersifat khusus, yaitu ditujukan kepada orang yang melakukan usaha
dan atau kegiatan;

• Oleh karena itu, orang yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan tidak
dikenakan kewajiban tersebut. Kewajiban yang harus dilaksanakan orang
yang menjalankan usaha atau kegiatan adalah (1) memberikan informasi
yang  terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
secara benar,  akurat,  terbuka,  dan tepat waktu; (2) menjaga
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (3) menaati ketentuan
tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup. 

• Kewajiban sebagaimana dimaksud diatas adalah berkaitan dengan
ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU 32/2009 yang menyebutkan “Setiap orang
berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,  akses informasi,  
akses partisipasi,  dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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Larangan Lingkungan Hidup

a.melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;

b.memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan;



h.melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

“kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang
berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/atau kegiatan.

i.menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
dan/atau

j.memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h memperhatikan dengan
sungguh – sungguh kearifan lokal di daerah masingmasing.



Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku
dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara
lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
secara lestari.

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini
adalah melakukan pembakaran lahan dengan
luas lahan maksimal 2 hektare per kepala
keluarga untuk ditanami tanamanjenis varietas
lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai
pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.



Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya
ditujukan untuk memberikan hukuman
kepada perusak atau pencemar lingkungan
hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah
terjadinya perbuatan atau tindakan yang
dapat menimbulkan perusakan dan atau
pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena
itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya
bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif;



Penegakan Hukum Lingkungan

Upaya preventif dalam rangka pengendalian
dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan
dengan mendayagunakan secara maksimal
instrumen pengawasan dan perizinan.

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya
represif berupa penegakan hukum yang efektif,
konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah
terjadi.



- Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif
ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau
pencemaran lingkungan dengan melakukan pemulihan
terhadap lingkungan hidup yang rusak atau tercemar itu
dan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman)
kepada perusak atau pencemar lingkungan (pelaku) yang
dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi
perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan
atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang
paksa, dan pencabutan izin);



- Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat 
preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan 
atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau 
pencemaran lingkungan. Dewasa ini, instrumen hukum 
yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang 
bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan) dan Perizinan;

- Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan yang 
bersifat represif dilakukan setelah adanya perbuatan atau 
tindakan yang mengakibatkan terjadinya perusakan atau 
pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum 
preventif lebih bersifat mencegah agar perbuatan atau 
tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau 
pencemaran lingkungan. Jadi, dilakukan sebelum terjadinya 
perusakan atau pencemaran lingkungan.



UPAYA HUKUM 

DALAM PERMASALAHAN

HUKM LINGKUNGAN HIDUP

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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PENDEKATAN PENANGANAN

(Ury, Brett & Golberg, 1988)

POWER BASED

Pendekatan dengan mendasarkan pada kekuatan (power) 
untuk memaksa berbuat sesuatu (melakukan ancaman, 
menahan sesuatu menjadi hak, agresi)

RIGHT BASED

Pendekatan dengan mendasarkan konsep hak (benar-
salah) melalui prosedur ajudikasi

INTEREST BASED

Pendekatan dengan mendasarkan pada kepentingan/ 
kebutuhan bukan pada posisi, solusi diupayakan 
mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang 
bersengketa secara mutualHak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 

SE.,M.Kn



• DEKLARASI STOCKHOLM

• DEKLARASI RIO DE JANEIRO

• UUD 1945 & PERUBAHANNYA

• UU LH

•UUPLH

•UUPPLH

a. Right to life;    b. Right to food;

c. Right to health

d. Right to safe & healthy working

conditions; e. Right to housing;

f. Popular participations;

g. Right to information;

h. Freedom of association;

i.  Cultural rights;

j.  Right to self-determination over

natural resources.  

BAKU MUTU LINGKUNGAN
DAN

BAKU KERUSAKAN LH

FUNCTION OF DEFENSE

• Ganti kerugian ekonomik

• Pemulihan kesehatan

• Ganti kerugian Immateriel

FUNCTION
OF PERFORMANCE

• Pemulihan fungsi LH

• Perbaikan alat

HAK DASAR
LINGKUNGAN

LH

KUALITAS HIDUP

PELANGGARAN

Pertanggungjawaban
Pidana

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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PENYELESAIAN
SENGKETA LH

1 Penyelesaian

Sengketa LH 

Di Pengadilan

2
Penyelesaian

Sengketa LH 

Di Luar

Pengadilan

Target Operasi

Penegakan Hukum

Perdata

Pusat dan Daerah
1

Jaringan Komunikasi dgn Kejagung –

Kejati – Kejari dan MA ( JAMDATUN.ASDATUN)

( JPN)

Tuntutan Pidana

Akan Dibarengi Dgn

Gugatan Perdata

al.

•Kasus Kebakaran

Hutan dan Lahan dan LB3.

•Pencemaran Laut

2

Pembentukan LPJP2LH

Di Luar Pengadilan
•Pusat

•Propinsi

•Kabupaten/Kota

3

1

2

Pengembangan ORGAN LPJP2LH

• Sekretariat

• Mediator

•Arbiter

Konsep

Pengembangan

3 Target Kasus Yang Diselesaikan Lewat LPJP2LH

4 Kasus Yg 

Ditangani antara

lain :

1. PT. APP Malang

2. PT. Palur Raya

3. MT. Rancaekek

4. Munjul, dll.
Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 

SE.,M.Kn



SANKSI

1. TEGURAN 
TERTULIS

2. PAKSAAN 
PEMERINTAH

3. PEMBEKUAN IZIN 
LINGKUNGAN

4. PENCABUTAN IZIN 
LINGKUNGAN

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn

ADMINISTRASI (Pasal 76-
83) PERDATA(84-92) PIDANA(94-120)

1. Penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan;

2. Penyelesaian sengekta 
melalui Pengadilan

1. Penyidikan (94 )

2. Penuntutan 

3. Peradilan

4. Pembuktian (96)

MENTERI, Instansi Pemberi 
Ijin atau 

Gubernur/ Bupati/ 

Walikota

1. Setiap orang (gugatan administrasi/ 
PTUN)

2. Pihak korban pencemaran/perusakan 
Lingkungan (Perorangan, Gugatan 
Perwakilan/ Class Action);

3. Organisasi Lingkungan Hidup (Legal 
Standing)

4. Instansi Pemerintah yang bertanggung 
jawab di bidang pengelolaan LH

1.Penyidik Polisi/PPNS LH;

2.Jaksa Penuntut Umum;

3. Pembela

4. Hakim

1. Tindak Pidana Materiil

2. Tindak Pidana Formil

1. Perorangan

2. Korporasi



Hukum Lingkungan Administrasi



Hukum Administrasi 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
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan.

Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan.



Izin Lingkungan

Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung

cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum
dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKLUPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan
tata usaha negara.



Pencemaran lingkungan hidup

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan
hidup diukur melalui baku mutu lingkungan
hidup.



Baku mutu 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.



Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g.baku mutu lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.



Setiap orang diperbolehkan untuk membuang

limbah ke media lingkungan hidup dengan

persyaratan:

a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;

b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuai dengan
kewenangannya.



Perusakan lingkungan hidup

adalah tindakan orangyang menimbulkan perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan
hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi
kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku
kerusakan akibat perubahan iklim.



Kriteria baku kerusakan ekosistem 
meliputi:

a.kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
d. kriteria baku kerusakan mangrove;
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
h.kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.



Gugatan Administratif

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara apabila:

1. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal
tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

2. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;dan/atau

3. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin
lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara
mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.



PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

- Penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku perusakan atau 
pencemaran lingkungan tidak harus melalui putusan 
pengadilan. Penjatuhan sanksi administratif dapat langsung 
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku 
perusakan atau pencemaran lingkungan;

• Menurut UUPPLH ada 4 (empat) jenis sanksi administrasi, 
yaitu; 

• a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin
lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Bentuk Paksaan Pemerintah

1. penghentian sementara kegiatan produksi;

2. pemindahan sarana produksi;

3. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

4. pembongkaran;

5. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;

6. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

7. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan
hidup

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan
lingkungan hidup;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika
tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan
hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran
dan/atau perusakannya.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



- Penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 25 disebutkan
bahwa Gubernur berwenang melakukan paksaan
pemerintahan (bertuursdwang) terhadap penanggung
jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan
mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi
akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan
tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau
pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan;

- Sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintahan itu
dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu
atau yang dikenal dengan istilah dwangsom. Penetapan
besarnya dwangsom tersebut sudah barang tentu harus
berdasarkan perhitungan ilmiah atas berapa besar biaya
yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lingkungan yang 
telah rusak dan atau tercemar itu. Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 

SE.,M.Kn



- Jenis sanksi administratif lainnya yang dikenal dalam UUPLH adalah
pencabutan izin usaha/kegiatan sebagaimana yang disebutkan dalam
Pasal 27 ayat (1) UUPLH;

- Pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha/kegiatan yang telah
melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan itu adalah pejabat
yang mengeluarkan atau menerbitkan izin usaha/kegiatan itu. Hal ini
sejalan dengan asas contrarius actus yang mengatakan bahwa pejabat
yang memiliki wewenang untuk mencabut izin adalah pejabat yang 
mengeluarkan izin itu sendiri;

- Namun, dalam Pasal 27 ayat (2) UUPLH disebutkan bahwa apabila yang 
mengeluarkan atau menerbitkan izin tersebut bukan Kepala Daerah, maka
Kepala Daerah tersebut dapat mengusulkan kepada pejabat yang 
berwenang yang mencabut izin dari perusahaan yang telah melakukan
perusakan atau pencemaran lingkungan di daerahnya.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Aspek Perdata dalam Hukum Lingkungan



Aspek Keperdataan Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua
pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi
dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan
secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

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.



DUA KATEGORI TUJUAN
PEMAKAIAN INSTRUMEN HUKUM PERDATA:

1. Upaya hukum berupa gugatan di pengadilan mengenai
masalah ganti kerugian atau kompensasi atas dasar perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad, tort) atau yg disebut
sbg hubungan non contractual (Pasal 1365 BW);

2. Upaya hukum berupa gugatan di pengadilan atas dasar
hubungan contractual (contractuele aansprakelijkheid), 
misalnya dalam suatu perjanjian jual beli atau sewa-menyewa
sebidang tanah. Dalam hal ini terdapat suatu keadaan
wanprestasi dengan adanya cacat tersembunyi
(pencemaran/kerusakan) pada obyek jual beli. (Contoh
putusan Mahkamah Gravenhage, Nederland, 14 Oktober
1987). Kaedah-kaedah mengenai hukum perikatan berlaku di
sini (Pasal 1243 BW).

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



POLLUTER PAYS PRINCIPLE
(Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009)

PENCEMAR/ PERUSAK LH WAJIB:

1. Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita

2. Melakukan Tindakan Hukum Tertentu:

- Memulihkan Fungsi Lingkungan

- Memasang atau Memperbaiki Alat

- Menghilangkan atau Memusnahkan Penyebab

Timbulnya Pencemaran

3. Hakim Dapat Menetapkan Pembayaran Uang

Paksa (Dwangsom) atas Setiap Hari Keterlambatan

Penyelesaian Tindakan Tertentu

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Penyelesaian Sengketa Lingkungan
di Luar Pengadilan Berdasarkan UUPLH

 ADR bersifat Pilihan

 Tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup

 Gugatan perdata tidak boleh diajukan pada saat proses ADR 
berjalan

 Ruang lingkup kesepakatan tidak terbatas pada ganti kerugian
(damages), tindakan dan penanggulangan dampak negatif
terhadap lingkungan perlu menjadi bagian dari kesepakatan
(komprehensif)

 ADR dapat menggunakan jasa pihak ketiga netral se-bagai
penengah (mediator) atau wasit (arbiter)

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Diselenggarakan Utk Mencapai Kesepakatan Mengenai:
1. Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian
2. Tindakan Hukum Tertentu Guna Menjamin

Tidak Akan Terjadinya/Terulanginya
Dampak Negatif Terhadap LH

TANPA atau MENGGUNAKAN 

JASA PIHAK KETIGA

A. Tidak Memiliki Kewenangan

Mengambil Keputusan

B. Memiliki Kewenangan

Mengambil Keputusan

Pemerintah dan/atau Masyarakat 
Dapat Membentuk Lembaga Penyedia

Jasa Pelayanan Penyelesaian
Sengketa LH di Luar Pengadilan

Yang Netral

PENYELESAIAN
SENGKETA LH

DI LUAR
PENGADILAN

Diatur Dalam

PP No. 54/2000

NEGOSIASI

MEDIASI

ARBITRASE

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



MEKANISME ADR MENURUT PP 54 TAHUN 2000

1. Para Pihak/Salahsatu Dpt Mengajukan Bantuan Ke LPJPPSLH Dengan
Tembusan Kepada Bapedalda setempat

2. Bapedalda Dalam Waktu Maksimum 30 Hari Wajib Melakukan Verifikasi

Tentang Kebenaran Fakta-fakta Tentang Permohonan & Menyampaikan
Hasilnya Kepada Lembaga Penyedia Jasa

3. LPJ Wajib Mengundang Para Pihak Dalam Waktu Maksimal 14 Hari

4. Para Pihak Berhak Memilih Mediator Dari LPJ yang bersangkutan

5. Penyelesaiannya Tunduk Pada Kesepakatan yang Dibuat Antara Para

Pihak dengan Melibatkan Mediator

6. Kesepakatan yang Dicapai Wajib Dituangkan Dalam Perjanjian Tertulis

Di Atas Kertas Bermeterai

7. Kesepakatan Ditandatangani Oleh Para Pihak dan Mediator

8. Lembar Asli atau Salinan Otentik Kesepakatan Diserahkan & Didaftar-

kan Kepada Panitera PN Dalam Waktu Maksimal 30 Hari

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU 

PERUSAKAN LINGKUNGAN

(Pasal 34 UUPLH jo 1365 BW

PENYELESAIAN

SENGKETA LH

DI PENGADILAN

(PERDATA)

Hak Masyarakat
Mengajukan Gugatan

(Class Action)

Hak Organisasi LH
Mengajukan Gugatan

(Legal Standing)

TANGGUNG 

JAWAB 

MUTLAK

(Strict Liability)

TANGGUNG JAWAB

BERDASARKAN PADA

PRINSIP KESALAHAN

(Liability based on fault)

Harus memenuhi
Persyaratan

(Pasal 92 UUPLH)P

Unsur Kesalahan 

Tidak Perlu dibuktikan

oleh Pihak Penggugat

Pada kegiatanTertentu

(Pasal 88)

Diatur pengecualiannya

1. Class members cukup banyak

2. Ada kesamaan fakta/peristiwa

3. Kesamaan jenis tuntutan

4. Representatif dan jujur

POKOK GUGATAN
BUKAN GANTI 

KERUGIAN

1

4

3

2

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR 
LITIGASI (IN COURT)

▪ Proses: Panjang, costly, time consuming

▪ Penekanan pada: facts; precedents; procedures; argument

▪ Mekanisme: tidak sederhana dan rumit

▪ Aparat: Belum siap? (hakim dan pengacara)

▪ Dukungan: Kelangkaan data/informasi;

▪ Output: Winner and looser (citra pihak-pihak bersengketa
jatuh)

▪ Sering dihadapkan pada ketidakpastian putusan

▪ Benturan alat bukti pada kerahasiaan ‘perusahaan’

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Persyaratan Dalam Melakukan Gugatan Class Action Bagi Organisasi
Lingkungan Hidup
(Ps.92 (3) UUPPLH)

• Berbentuk badan hukum atau yayasan;

• Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang 
bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

• Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



MANFAAT 
CLASS

ACTION
(Kadir Mappong, 2002)

1

3

4

Lebih ekonomis

Perubahan sikap 

perilaku 

pelanggaran

Putusan konsisten

Mencegah pengulangan 
Gugatan serupa

Secara individual

Ada efek penjera bagi pencemar 

atau perusak lingkungan

Putusan yang bertentangan satu 

sama lain atau tidak konsisten 

mengenai tuntutan sejenis dapat

dihindarkan

2
Akses pada keadilan

Apabila gugatan diajukan secara
individual akan menyebabkan 
Bebab bagi Calon penggugat

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Identifikasi
Korban

Dan Kerugian

Pemberian kuasa
dan

penyusunan
gugatan

Pendaftaran
Gugatan

BANDING
KASASI

Komponen Biaya

1. Akomudasi &
Transportasi

2. Identif Korban
3. IdentifKerugian
4.   Gelar Perkara

Komponen Biaya
1. Akomodasi &

Transportasi
2. Saksi Ahli
3. Sidang Lapangan

Tim Investigasi
Lawyer & 

Tim Kampanye
Lawyer  

Penetapan
Gugatan

Class Action

Komponen Biaya

Pembuatan
Surat Gugatan

PENGADILAN TINGGI
MA

HAKIM
MAJELIS

KOMPONEN BIAYA
MONITORING

Perdamaian
Di muka
Hakim 

(acara mediasi)

Pemeriksaan
Perkara

Akta

Perdamaian

Putusan

Pelaksanaan

Putusan

Pelaksanaan

Putusan

Tidak 
Sepakat

Sepakat

Terima

TidakTerima

CLASS ACTION

Komponen Biaya

Pendaftaran
Gugatan

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM MELAKUKAN GUGATAN 
CLASS ACTION

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



BEBERAPA HAL 
YANG PERLU

DIPERHATIKAN
DALAM MELAKUKAN

CLASS ACTION
DAN LEGAL STANDING 

NGO

1

2

Hak organisasi LH terbatas pada tindakan

tertentu tanpa ganti rugi

kecuali biaya pengeluaran riil

3

Masyarakat berhak mengajukan 

Gugatan perwakilan ke 

Pengadilan  Ps.91 (2) UUPPLH

Organisasi LH berhak mengajukan

gugatan untuk kepentingan 

pelestarian LH  Ps. 92 (1) UUPPLH

Tata Cara pengajuan gugatan

LH mengacu Hukum Acara 

Perdata

Organisasi LH yang akan

Menggugat harus memenuhi

Persyaratan Ps. 92 (3) UUPLH

5

4

5

6
Tata cara pengajuan gugatan

Class Action mengacu pada Perma No.1 Tahun 2002

Tentang Acara Gugatan Perwakilan KelompokHak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Contoh Legal Standing
(Hak gugat organisasi Lingkungan Di Indonesia)

 Gugatan perdata Yayasan WALHI yang ditujukan terhadap 5 instansi pemerintah dan PT. IIU. 
Dalam hal ini penggugat tidak tampil di pengadilan sebagai penderita dan juga bukan sebagai
kuasa para penderita. Akan tetapi sebagai organisasi mewakili kepentingan publik, yaitu
kepentingan mengupayakan perlindungan daya dukung ekosistem, (untuk pertama kalinya
legal standing atau hak gugat LSM diakui oleh pengadilan, 1989).

 Kasus Praperadilan yang menghadirkan 3 LSM yaitu WALHI, Yayasan Citra Asri Nusantara dan
Pondok Pesantren An-Nuqayah melawan Kejaksaan Negeri Mojokerto dalam masalah
pencemaran pabrik pulp dan kertas

 Kasus kerusakan hutan dan badan jalan yang mengakibatkan banjir. Sebagai penggugat Badan
Analisa Dampak Lingkungan dan Hutan. Tergugatnya Menteri LH, Gubernur riau, Dephut, PT. 
RAPP, PT. A, PT. KIK, PT. AFR, PT. RAK.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn

Contoh Gugatan Class Action

• Kasus gugatan warga Kali Banger di Pekalongan   terhadap 3 pabrik tekstil di Pekalongan 
karena pencemaran air limbah

• Kasus gugatan masyarakat Desa Karang Mulya, Desa Mandalasari Kec Kadungoro Kab 
Garut, Jawa Barat dalam masalah banjir dan tanah longsor disekitar Gunung Mandalawangi. 
Kasus ini mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda.  Sebagai tergugat Kepala Unit 
Perum Perhutani, Presiden RI, Menteri Kehutanan, Gubernur Jabar, Bupati Garut.



Kendala Dalam Melakukan Gugatan Class Action

• pembiayaan gugatan

• menghadirkan saksi ahli

• menghitung komponen kerugian

• identifikasi Kelas (korban)

• distribusi ganti kerugian

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



MACAM-MACAM GUGATAN DALAM KASUS 
LINGKUNGAN HIDUP

1. Gugatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berdasarkan Pasal 90 UUPPLH

2. Gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 87 
UUPPLH;

3. Gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 88 
UUPPLH;

4. Gugatan perwakilan (Class Action) berdasarkan
Pasal 91 (2) UUPPLH; dan

5. Gugatan organisasi lingkungan hidup (Legal 
Standing) berdasarkan Pasal 93 UUPLH.

6. Gugatan Administratif berdasarkan Pasla 93 
UUPPLH

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Gugatan kerugian dan Pemulihan Lingkungan
berdasarkan Pasal 87 dan 88 UUPLH

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

2. (Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu 
badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha
tersebut.

3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan
pengadilan.

4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang undangan.

- Ketentuan Pasal 87 tersebut menganut asas liability based on fault (tanggung jawab yang didasarkan pada unsur
kesalahan), sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata tentang beban pembuktian
(bewijslast).

- Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah:
1. perbuatan bersifat melawan hukum;
2. pelaku harus bersalah;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

- Sedangkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 

- Dengan demikian penggugat tidak hanya berkewajiban untuk dapat membuktikan keempat unsur tersebut, tetapi
juga harus dapat membuktikan bahwa keempat unsur tersebut memiliki hubungan kausalitas, apabila tidak dapat
membuktikannya, maka otomatis tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan penggugat.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Gugatan ganti kerugian
berdasarkan Pasal 88 UUPLH

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak
atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan.

- Ketentuan Pasal 88 UUPLH tersebut menganut asas strict liability (asas tangung jawab mutlak atau
asas tanggung jawab langsung dan seketika) yang diikuti dengan prinsip shifting of burden of proof
atau omkering van bewijlast (pembuktian terbalik; artinya yang dibebani untuk pembuktian adalah
tergugat dalam hal ini pencemar bukan penggugat atau korban). 

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



- Penerapan asas dan prinsip tersebut hanya terbatas (limitatif) pada kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan
yang terkait dengan:

1. usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
2. usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3); dan atau
3. usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- Jenis usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan berdasarkan ketentuan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL) 
wajib memiliki AMDAL. Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL dewasa ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dewasa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

- Dengan demikian, di luar ketiga kasus tersebut, gugatan harus didasarkan kepada ketentuan Pasal 34 UUPLH;

- Di samping itu, asas dan prinsip itu hanya dapat diterapkan pada kasus perdata lingkungan hidup tidak dapat diterapkan
pada kasus pidana lingkungan hidup;

- Tergugat harus dapat membuktikan bahwa kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kerugian yang 
diderita oleh penggugat bukan karena perbuatan tergugat atau kasus tersebut terjadi karena:

a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- Jika tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka secara otomatis tergugat harus membayar ganti kerugian yang 
dituntut oleh penggugat.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Gugatan perwakilan (Class Action)
berdasarkan Pasal 37 UUPLH

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak
hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat;

(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan
masyarakat;

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Unsur-unsur gugatan class action sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 91 adalah:
1. hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri (class representative) dan orang lain 

dalam jumlah yang besar (class members);
2. pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar (numerousity of  class members), dan;
3. kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili (commonality).

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



- UUPLH tidak menyebutkan secara tegas berapa jumlah minimal dari korban yang banyak itu. Tetapi setidak-tidaknya, 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
menyebutkan bahwa jumlah yang banyak itu sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-
sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Dalam Pasal 2 disebutkan secara tegas persyaratan gugatan class 
action adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan
secara sendiri-sendiri;

2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta
terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang 
diwakilinya.

- Dengan tidak ditentukannya secara tegas jumlah minimal korban untuk dapat mengajukan gugatan class action, maka
jumlah minimal tersebut menjadi relatif sifatnya, karena penafsiran terhadap point 1 sepenuhnya menjadi wewenang
hakim;

- Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah minimal itu antara penafsiran hakim yang satu dengan yang 
lain menjadi terbuka lebar; 

- Slamet Riyanto yang pada saat itu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan mengatakan bahwa idealnya paling sedikit 50 
orang atau apabila tidak memenuhi/mencapai jumlah di atas, sekelompok orang penduduk dari sebuah desa/kampung
yang mengalami kerugian yang sama akibat perbuatan pelanggaran perusakan hutan, atau pelanggaran pengelolaan
lingkungan hidup, atau pengelolaan perlindungan konsumen;

- The Federal Court of Australia Act 1976 mempergunakan kriteria jumlah orang yakni 7 (tujuh) orang;

- Sedangkan US Federal Rule of Civil Procedure lebih menekankan pada kriteria ketidak-praktisan (impracticable).

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai:

1. bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau 

perusakan;
3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan 

terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; 
dan/atau

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



Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak
berlaku terhadap tindak pidana lingkungan
hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa
mediator dan/atau arbiter untuk membantu
menyelesaikan sengketa



Masyarakat dapat membentuk lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan
tidak berpihak.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia
jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang bersifat bebas dan tidak berpihak.



Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Hidup Melalui Pengadilan

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Setiap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan perbuatanmelanggar hukum berupa
pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidup
yang menimbulkan kerugian pada orang lainatau
lingkungan hidup wajib membayarganti rugi dan/atau
melakukan tindakantertentu.

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan,
pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan
dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak
melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau
kewajiban badan usaha tersebut.



Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang
paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas
pelaksanaan putusan pengadilan.

Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan
peraturan perundangundangan Pembebanan
pembayaran uang paksa atas setiap hari
keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan
untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah
demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Tanggung Jawab Mutlak

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan
B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

“bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak
perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan
melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat
dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini
dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

“sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan
perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.



Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan 
Gugatan

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana
diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak
berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha
dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau
mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola
limbah B3.



Hak Gugat Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung
jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan
ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

“kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan
merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan
fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



Hak Gugat Masyarakat

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau
untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami
kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan
fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan
di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan



Hak Gugat Organisasi Lingkungan 
Hidup

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang
tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan
hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti
rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.



Organisasi lingkungan hidup dapat
mengajukan gugatan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. berbentuk badan hukum;

b.menegaskan di dalam anggaran dasarnya
bahwa organisasi tersebut didirikan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan
hidup; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai
dengan anggaran dasarnya paling singkat 2
(dua) tahun.



Gugatan organisasi lingkungan hidup (Legal Standing) 
berdasarkan Pasal 38 UUPLH

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan
untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya
atau pengeluaran riil;

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan

dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- Organisasi lingkungan (LSM) yang tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut otomatis
tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup menggugat
pencemar dan/atau perusak lingkungan.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Aspek Pidana dalam Hukum Lingkungan



Aspek Kepidanaan Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat 
bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan 
penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. 

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas 
ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum 
pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum 
remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, 
yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, 
emisi, dan gangguan.



STRAFBAAR FEIT = TINDAK PIDANA

• Strafbaar feit tidak sama dengan perbuatan pidana. Dalam strafbaar
feit mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Sedangkan
perbuatan pidana atau delik hanya mengenai sifat dilarang dengan
ancaman pidana apabila dilanggar (berdasarkan asas Nullum dellictum,
nulla poena sine praevia lege).

• Untuk adanya criminal responsibility, selain melakukan criminal act
juga harus memiliki kesalahan (guilt). Dikenal asas “Green straf zonder
schuld” (An act does not make a person guity, unless the mind is
guilty).

• Jadi, perbuatab pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban
pidanyanya.

(prof. Moeljatno, 2002)

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



PRINCIPLE OF LEGALITY

• Biasanya asas legalitas mengandung pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dg 
pidana terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu
aturan undang-undang;

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak
boleh digunakan anology (kiyas);

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

• Prof. Moeljatno: unsur melawan hukum dapat ditinjau dari segi
formal (pasal 1 KUHP) dan materiel (suatu perbutan tidak boleh
atau tidak patut dilakukan).

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



CRIMINAL RESPONSIBILITY

• Asas green straf zonder schuld tidak tersebut dalam tertulis, 
tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis juga berlaku di
Indonesia

• Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan
adanya kesalahan, untuk itu terdakwa harus:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau
kealpaan;

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



Penggunaan Hukum Pidana dalam melindungi kelestarian fungsi
lingkungan semakin mendapat perhatian Dunia Internasional.

• Kriminalisasi didasarkan alasan bahwa “the right to environment” merupakan
salah satu HAM yang perlu mendapat perhatian apabila dilanggar.

• Internasional Meeting of Expert on Environmental Crime di Portland USA 1994
telah menghasilkan The Portland Draf: Merumuskan penggunaan sanksi pidana
dalam rangka perlindungan lingkungan di tigkat Internasional, Regional, dan
Nasional.

• Konggres ke 9 PBB tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para pelaku
(Cairo, 1995) menghasilkan Resolusi yang perlu diikuti:

1. Hukum pidana memegang peranan penting, terutama dalam kasus-kasus
Toxic Waste Dumping for Profit (atau dalam bentuk illegal disposal of
dangerous waste yang menjurus ke organized transnational crime;

2. Agar Tindak Pidana Lingkungan masuk KUHP

3. Agar dibenutuk Penyelidik dan Lingkungan Umum yang khusus
menangani Perkara Pidana Lingkungan.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
SE.,M.Kn



PENGERTIAN / BATASAN 
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Adalah semua tindak pidana yang diatur

dalam bab IX (pasal 94 s.d. Pasal 120 UUPPLH) 
dan tindak pidana umum lainnya diluar
UUPPLH yang menimbulkan dampak negatif
tehadap upaya pelestarian fungsi lingkungan
hidup dan atau terhhadap upaya perlindungan
lingkungan.

Hak Cipta pada IRAWAN HARAHAP, SH., 
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Penyidikan 

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup diberi wewenang sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.



Penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
berwenang:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup;

2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang 
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap 
orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana 
di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup;



Penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
berwenang:

4.melakukan pemeriksaan atas pembukuan,
catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

5.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat bahan bukti, pembukuan,
catatan, dan dokumen lain;

6.melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



Penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
berwenang:

7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

8. menghentikan penyidikan;
9.memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau

membuat rekaman audio visual;
10. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian,

ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan
tempat dilakukannya tindak pidana;

dan/atau
11. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.



Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak 
pidana lingkungan hidup terdiri atas:

1. keterangan saksi;

2. keterangan ahli;

3. surat;

4. petunjuk;

5. keterangan terdakwa; dan/atau

6. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang
diatur dalam peraturan
Perundangundangan.



Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang
diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara
elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu;
dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat
dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan
dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang
terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara
atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna
atau yang dapat dipahami atau dibaca.



Apabila tindak pidana lingkungan hidup
dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan
usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:

1. badan usaha; dan/atau

2. orang yang memberi perintah untuk 
melakukan tindak pidana tersebut atau 
orang yang bertindak sebagai pemimpin 
kegiatan dalam tindak pidana tersebut.



Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh
orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan
hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah
atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa
memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara
sendiri atau bersama-sama.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang
dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat
dengan sepertiga.



Sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku
fungsional.

Pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum.
Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan
badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum
adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi
dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap
pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Menerima tindakan termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak
cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik,
dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak
pidana tersebut.



Selain pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan
pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana;

2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan;

3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa

hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan

paling lama 3 (tiga) tahun.



Dalam melaksanakan sanksi, jaksa berkoordinasi
dengan instansi yang bertanggung jawab di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup untukmelaksanakan eksekusi.

Pemerintah berwenang untuk mengelola badan
usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah
pengampuan untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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