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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.
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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
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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.
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- 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., 
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- 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.
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