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Abstract 

In Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management and Government Regulation no. 27 of 

2012 on Environmental Permits has been regulated on the granting and mechanism of issuance of environmental 

permits. The granting of environmental permits is granted if the initiator of the proposed business / activity plan is 

deemed to have significant impact on the feasibility test of the proposed business / activity. Although there have been 

arrangements on the environmental feasibility test mechanism as the basis for issuing environmental permits, in 

some cases there has been a dispute over the issue of environmental permit. One of the cases that concerns the 

public is the dispute issuance of environmental permit for the operation of the Indonesian Cement Plant in Sukolilo 

Village - Pati Regency, Central Java Province. 

Basing on the case of environmental permit disputes, this paper discusses how the objectivity of the process of 

granting environmental permits to the proponent of the proposed business / activity plan that is required for 

environmental impact analysis (AMDAL). From the result of the research, it is known that the process of 

environmental permit issuance is not objective since the preparation of strategic environmental studies, the 

assessment of the suitability of the spatial plan until the environmental feasibility test. 
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Abstrak 

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup telah diatur tentang pemberian dan 

mekanisme penerbitan izin lingkungan hidup. Pemberian izin lingkungan diberikan jika pemrakarsa rencana 

usaha/kegiatan yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak penting melakukan uji kelayakan terhadap rencana 

usaha/kegiatan yang akan dilakukannya. Walaupun telah dilakukan pengaturan tentang mekanisme uji kelayakan 

lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan, dalam beberapa kasus terjadi sengketa penerbitan izin 

lingkungan. Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah sengketa penerbitan izin lingkungan 

pengoperasian Pabrik Semen Indonesia di Desa Sukolilo – Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.  

Mendasarkan pada kasus sengketa pemberian izin lingkungan tersebut, dalam makalah ini dibahas bagaimana 

obyektivitas proses pemberian izin lingkungan kepada pemrakarsa rencana usaha/kegiatan yang wajib analisis 

dampak lingkungan (AMDAL). Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses penerbitan izin lingkungan tidak 

obyektif sejak penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, penilaian kesesuian rencana tata ruang hingga proses 

uji kelayakan lingkungan. 

 

Kata Kunci : obyektvitas, uji kelayakan lingkungan, izin lingkungan. 

 

 

Pendahuluan 

 

Berbicara tentang lingkungan hidup pada 

dasarnya berbicara tentang kehidupan di 

bumi dengan segala aspek yang 

melingkupinya. Tidak hanya sebatas pada 

mahluk hidup dengan segala perilakunya, 

namun juga termasuk benda dan berbagai 

sumber daya yang ada di dunia. Hal ini 
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seperti yang dinarasikan dalam Pasal 1 ayat  

(1) pada Undang-undang No. 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud 

dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan mahluk hidup termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup 

lain. Bergantungnya kelangsungan hidup 

semua mahluk di bumi pada lingkungan 

hidup, menjadikan kelestarian lingkungan 

hidup menjadi sangat penting. Dapat 

diprediksikan rusaknya lingkungan hidup 

akan memusnahkan kehidupan di seluruh 

bumi. Masalah yang terjadi  pada kualitas 

lingkungan hidup menjadi bencana bagi 

kelangsungan hidup semua mahluk di bumi 

(Djamin, 2007, hal. 4).  

Dengan pentingnya lingkungan hidup bagi 

kehidupan semua mahluk di bumi, 

menjadikan isu lingkungan sebagai isu 

global. Oleh karena itu, masyarakat dunia 

yang difasilitasi oleh PBB telah beberapa 

kali menyelenggarakan pertemuan tingkat 

internasional. Diawali pada tahun 1972 

dengan diselenggarakannya Konferensi 

Internasional di Stockholm yang kemudian 

melahirkan Stockholm Declaration. 

Konferensi Stockholm berupaya melibatkan 

seluruh pemerintah di dunia dan  partisipasi 

masyarakat dalam proses pelestarian 

lingkungan hidup. Selain dari pada itu, 

konferensi ini juga mengkaji ulang pola 

pembangunan konvensional yang selama ini 

cenderung mengakibatkan kerusakan 

lingkungan hidup (Sawitri & Bintoro, 2010). 

Dengan penyepakatan ini, maka negara 

anggota PBB dalam perencanaan 

pembangunannya diminta untuk juga 

memperhatikan aspek pelestarian 

lingkungan hidup. Hal ini mengingat 

terjadinya kerusakan lingkungan hidup 

akibat pembangunan akan berdampak pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pertemuan Internasional yang membahas isu 

lingkungan di Stockholm ini ditindaklanjuti 

dengan beberapa kali pertemuan lanjutan, 

antara lain Konferensi Internasional di 

Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan 

Agenda 21. 

Konferensi Internasional yang membahas 

isu lingkungan hidup telah menggugah 

semangat beberapa negara di dunia untuk 

memberi perhatian pada pelestarian 

lingkungan hidup. Salah satu negara yang 

berkomitmen dalam memberikan perhatian 

pada pelestarian lingkungan hidup adalah 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

diterbitkannya beberapa undang-undang dan 

peraturan pelaksananya yang dimaksudkan 

untuk mengatur pelestarian dan pengelolaan 

lingkungan hidup.  

Pada awalnya, Pemerintah Indonesia telah 

menerbitkan Undang-undang No. 4 Tahun 

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-

undang ini menjadi tonggak awal lahirnya 

hukum lingkungan di Indonesia yang 

sebelumnya tidak diatur secara khusus. 

Dengan diterbitkannya undang-undang ini, 

memberikan landasan bagi kebijakan 

pengelolaan lingkungan hidup. Namun 

dalam perkembangannya, setelah 

diundangkan selama kurang lebih 15 tahun, 

keberadaan undang-undang tersebut masih 

menyisakan berbagai permasalahan antara 

lain: (1) belum diterbitkannya peraturan 

sebagai instrumen pelaksana UU; (2) studi 

kelayakan berupa Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan masih dianggap 

sebagai kegiatan formalitas semata; (3) 

belum diaturnya kegiatan audit lingkungan 

sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil studi 

AMDAL; (4) belum cukup jelasnya 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup.  

Untuk mengatasi berbagai permasalahan 

tersebut, pada tahun 1997, Pemerintah 

melakukan penyempurnaan terhadap 
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undang-undang tersebut. Sebagai hasilnya, 

pada tahun tersebut Pemerintah menerbitkan 

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). 

Namun demikian terbitnya Undang-undang 

ini juga masih menimbulkan beberapa 

permasalahan dalam upaya pelestarian 

lingkungan hidup. Salah satu permasalahan 

pengaturannya adalah undang-undang ini 

belum menjadikan tindakan preventif 

sebagai fokus utama pengelolaan lingkungan 

hidup. Hal ini tampak belum dijadikannya 

studi AMDAL sebagai persyaratan 

penerbitan izin lingkungan.  

Menyadari akan permasalahan implementasi 

UU No. 23 Tahun 1997 dan upaya 

penyempurnaan instrumen hukum 

pengelolaan lingkungan hidup, pada tahun 

2009 Pemerintah Indonesia menerbitkan 

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Dengan terbitnya Undang-undang 

ini, maka UU No. 23 Tahun 1997 

dinyatakan tidak berlaku.  

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini proses 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup telah mendasarkan pada prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance) yaitu transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, adanya aturan 

hukum yang jelas, peduli pada stakeholder 

(responsive), berkeadilan, efektif dan efisien 

serta bervisi strategis. Selain dari pada itu, 

untuk mencegah terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan  telah 

ditetapkan beberapa instrumen, baik melalui 

studi perencanaan, studi kelayakan, baku 

mutu kualitas lingkungan hidup, kriteria 

kerusakan lingkungan hidup, perizinan, 

kebijakan dengan alokasi anggarannya serta 

audit lingkungan.  

Implementasi prinsip Good Governance 

diterapkan dalam berbagai instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup tersebut, khususnya pada 

kegiatan-kegiatan yang bersifat perencanaan 

seperti penyusunan KLHS dan perencanaan 

tata ruang serta studi kelayakan lingkungan 

seperti AMDAL dan UKL/UPL. Hasil studi 

perencanaan dan studi kelayakan lingkungan 

inilah yang akan dijadikan dasar penerbitan 

izin lingkungan bagi usaha dan/atau 

kegiatan yang diprakirakan menimbulkan 

dampak penting bagi lingkungan atau tidak 

berdampak penting namun perlu dilakukan 

pengelolaan lingkungan hidup.  

Walaupun telah dilakukan pengaturan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

yang melibatkan masyarakat sebagai 

pemangku kepentingan, dari data Statistik 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2015 diketahui terdapat 

562 kasus pengaduan masyarakat terkait 

dengan kerusakan lingkungan. Dari 562 

kasus pengaduan tersebut 44 kasus 

diantaranya masuk dalam sengketa hukum. 

Dari 44 kasus tersebut, 29 kasus sudah 

terselesaikan melalui sidang perdata dan 15 

kasus lainnya sedang dalam proses 

pengajuan ke meja persidangan 

(KemenLHK, 2015, Hal. 223 - 224). Asumsi 

yang muncul dengan banyaknya kasus 

pengaduan dan sengketa hukum terkait 

kondisi lingkungan adalah di Indonesia 

masih banyak terjadi perusakan lingkungan 

walaupun telah diterbitkannya pengaturan 

penerbitan izin lingkungan sebagai upaya 

mencegah kerusakan lingkungan.  Kasus 

sengketa hukum terkait dengan lingkungan 

yang menjadi isu nasional adalah pemberian 

izin lingkungan pengoperasian pabrik 

Semen Indonesia di Desa Sukolilo – Kab. 

Pati, Prov. Jawa Tengah.  

Hipotesa yang dibangun dengan fakta telah 

diterbitkannya peraturan perundang-

undangan untuk mencegah kerusakan 

lingkungan dengan masih banyaknya 

pengaduan dan sengketa hukum lingkungan 

adalah pengaturan tentang mekanisme 

penerbitan izin lingkungan sebagai upaya 
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pencegahan kerusakan lingkungan tidak 

benar-benar berpihak pada pelestarian 

lingkungan dan masyarakat. Ada rekayasa 

hukum dalam pengaturannya sehingga 

memberi celah bagi para pemilik kapital 

untuk berinvestasi tanpa memperhatikan 

aspek pelestarian lingkungan. Hipotesa ini 

tentunya perlu dijawab melalui sebuah 

penelitian yang mendalam untuk mengkritisi 

pengaturan penerbitan izin lingkungan.  

Mendasarkan pada fakta masih cukup 

banyaknya sengketa lingkungan hidup dan 

untuk menjawab hipotesa tersebut di atas, 

penulis melakukan penelitian untuk 

mengkritisi pengaturan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, mulai proses 

penyusunan dokumen rencana pembangunan 

(KLHS dan Tata Ruang) yang dijadikan 

penapis awal kelayakan lingkungan hingga 

proses studi kelayakan lingkungan hidup 

(meliputi AMDAL dan UKL/UPL) yang 

dijadikan dasar penerbitan izin lingkungan. 

Dengan mendasarkan pada pemikiran 

tersebut, rumusan masalah dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah apakah 

rencana pembangunan dan studi kelayakan 

lingkungan benar-benar berkepedulian pada 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ataukah masih membuka celah untuk 

mensiasati terpenuhinya syarat prosedural 

semata ?.  

Kajian Pustaka 

 

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 

keempat dinarasikan bahwa salah satu 

tujuan Negara Indonesia adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum, salah 

satunya dalam aspek terwujudnya 

kelestarian lingkungan hidup. Dasar 

pemikirannya adalah dengan kualitas 

lingkungan hidup yang baik menjadikan 

masyarakat sehat dan kehidupannya menjadi 

sejahtera. Tujuan negara tersebut 

selanjutnya harus dicapai melalui 

pemberlakuan atau tidak diberlakukannya 

hukum sesuai dengan tahapan-tahapan 

perkembangan yang dihadapi oleh 

masyarakat dan negara (Mahfud, 2017, 2). 

Dalam konteks lingkungan hidup, tujuan 

negara untuk mensejahterakan kehidupan 

warganya tersebut dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup, yaitu Undang-undang No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dewi, 

Syahrin, Arifin, Tarigan, 2014). Dengan 

demikian maka pihak pemetik manfaat 

terlindungi dan terkelolanya lingkungan 

hidup adalah masyarakat. Agar 

kesejahteraan masyarakat itu dapat benar-

benar terwujud, diperlukan adanya 

instrumen hukum untuk melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan 

lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah 

menetapkan instrumen untuk pencegahan 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup.  

Proses pembuatan UU No. 32 Tahun 2009 

dan PP No. 27 Tahun 2012 tidak dapat 

dipisahkan dari suasana batin masyarakat di 

Indonesia yang sedang mendambakan 

demokratisasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Hal ini tidak terlepas dari kondisi 

birokrasi di Indonesia yang banyak 

digerogoti oleh penyakit birokrasi berupa 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk 

mengikis habis penyakit birokrasi tersebut, 

dalam materi pengaturannya, UU No. 32 

Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance). Terdapat  9 (sembilan) 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 

yaitu: partisipasi, akuntabilitas, berkeadilan 

(rule of law), transparan, tanggap 

(responsive), concensus oriented,  

persamaan dan inklusivitas, efektifitas dan 

efisiensi. Dari kesembilan prinsip tersebut, 

Partisipasi adalah prinsip mendasar dari tata 

kelola pemerintahan yang baik. 
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Partisipasi adalah faktor yang mendasar 

tercapainya tata kelola pemerintahan yang 

baik. Pada awalnya konsep partisipasi dalam 

tata kelola pemerintahan dipahami sebagai 

upaya untuk menjembatani antara kebutuhan 

masyarakat dengan kebijakan pembangunan. 

Harapannya, semua aspirasi masyarakat 

terkait dengan kebutuhan, kendala, potensi 

dan inisiatif warga akan tertampung dalam 

kebijakan. Dalam perkembangannya konsep 

partisipasi masyarakat dipahami sebagai 

keterlibatan langsung masyarakat sebagai 

penerima manfaat dan dampak 

pembangunan dalam proses pengambilan 

keputusan kebijakan. Arnstein dalam Muluk 

(2007) membagi partisipasi ke dalam 

beberapa derajat partisipasi. Derajat paling 

rendah adalah Non Partisipasi, yaitu 

pemegang kekuasaan mengundang 

masyarakat hadir dalam pertemuan hanya 

untuk melihat dan menyenangkan hati 

masyarakat. Derajat kedua disebut Tanda 

Partisipasi. Dalam derajat ini ditandai 

dengan masyarakat diajak hadir dalam 

pertemuan hanya untuk memberikan 

informasi kepada pemegang kekuasaan 

tentang kondisi mereka. Agar seakan timbul 

dialog, pemegang kekuasaan juga 

melakukan konsultasi kepada masyarakat. 

Diajaknya masyarakat memberikan 

informasi dan konsultasi tersebut, 

diharapkan dapat menenangkan gejolak 

yang ada di masyarakat. Derajat partisipasi 

yang paling tinggi adalah kendali warga 

yang memberikan peluang keterlibatan lebih 

kuat dalam pembuatan kebijakan dan 

pengambilan keputusan.  

Partisipasi dalam tata kelola pemerintahan 

yang baik tidak dapat dipisahkan dengan 

Akuntabilitas dan Transparansi. Pelibatan 

masyarakat dalam proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pengawasan 

implementasi kebijakan pada dasarnya 

adalah wujud dari akuntabilitas publik. Hal 

ini mengingat bahwa suatu kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah selaku pemegang 

kekuasan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Agar 

dapat dipertanggungjawabkan maka sudah 

menjadi kewajiban bagi pemegang 

kekuasaan untuk dapat memberikan akses 

seluas-luasnya kepada publik untuk 

mengetahui bagaimana dan terlibat aktif 

dalam proses pengambilan kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan. Hal ini seperti 

pendapat Peters dalam Haryatmoko (2011) 

bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas 

adalah hak warga negara untuk bisa 

mengoreksi dan ambil bagian secara 

langsung dalam kebijakan publik sehingga 

akuntabilitas disamakan dengan 

transparansi.  

Perlu diperhatikan dalam akuntabilitas 

adalah para pejabat publik harus menyadari 

dalam pengambilan kebijakan, kepentingan 

publik harus diutamakan. Kebijakan publik 

bukan sekedar kemauan politisi, pejabat 

publik ataupun konsultan pakar. Gagasan 

dasar akuntabilitas bertitik tolak dari upaya 

memperluas lingkup partisipasi masyarakat 

di dalam pengambilan keputusan kebijakan 

publik. Pemerintah yang demokratis 

menekankan interaksi antara warga negara, 

wakil rakyat dan mesin admiistrasi dengan 

memberi kesempatan kepada gagasan-

gagasan khas warga negara untuk 

mempengaruhi dan ambil bagian di dalam 

proses pengambilan kebijakan, 

pembangunan dan pelayanan (Haryatmoko, 

2011; 112-113). 

Selain Akuntabilitas dan Transparansi, 

aspek Partisipasi dalam tata kelola 

pemerintahan yang baik juga berkaitan erat 

dengan aspek Keadilan. Pengertian keadilan 

adalah mampu menempatkan hak dan 

kewajiban semua pihak yang terlibat dalam 

pembangunan pada porsi yang sebenarnya. 

Terdapat 3 (tiga) pihak yang menjadi 

prasyarat terwujudnya sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik, yaitu Pemerintah, 

Swasta dan Masyarakat. Dengan prinsip 
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Keadilan ini, maka pemerintah dalam 

membuat keputusan kebijakannya, wajib 

mempertimbangkan kepentingan para pihak 

secara keseluruhan dan wajib bersikap dan 

bertindak adil, dan tidak diskriminatif. 

Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap 

diskriminatif  atas dasar apapun. Negara 

dituntut adil dan profesional dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang 

menjadi landasannya (Judicial Sector 

Support Program, 2016). Hal ini patut 

diperhatikan karena di banyak bidang sering 

disaksikan bahwa acap kali kebijakan publik 

bersifat bias kepada kelompok tertentu yang 

notabene sudah kuat posisi sosialnya 

(Kumorotomo, 1999; 107).  

Implementasi prinsip Tanggap (Responsive) 

dalam tata kelola pemerintahan tidak dapat 

dipisahkan dengan prinsip keadilan. Dengan 

prinsip tanggap, penyelenggara 

pemerintahan yang baik mengharuskan agar 

lembaga-lembaga dan proses-proses 

berusaha melayani semua pengampu 

kepentingan (stakeholders) secara 

berkeadilan (Sumaryadi, 2010; 31). 

Keadilan itu sendiri akan tercipta, manakala 

semua pihan yang berkepentingan atas 

kebijakan yang akan diambil mau berperan 

serta secara aktif dalam proses pengambilan 

keputusan.  

Prinsip berkeadilanpun juga tidak 

terpisahkan dari prinsip concensus oriented. 

Hal ini karena dengan prinsip ini, 

penyelenggara pemerintahan harus mampu 

memediasi suatu konsensus yang luas dalam 

masyarakat tentang apa yang menjadi 

kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat 

dan bagaimana hal itu dapat dicapai (ibid, 

32). Dalam konteks UU No. 32 Tahun 2009 

dan PP 27 Tahun 2012, maka dibutuhkan 

konsensus bersama dari semua pengampu 

kepentingan (stakeholders) untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.  

Untuk membangun konsensus tersebut, 

maka dibutuhkan sebuah kondisi yang setara 

diantara para pihak. Tanpa adanya 

kesetaraan diantara para pihak, maka sangat 

tidak mungkin dicapai sebuah konsensus 

bersama. Dalam konteks perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, kesetaraan 

dicapai melalui mendudukkan kepentingan 

yang sama antara pemerintah, masyarakat 

dan investor. Selain daripada itu, penciptaan 

konsensus akan terjadi manakala semua 

pihak yang terlibat dalam pengambilan 

kebijakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup berpartisipasi secara aktif. 

Sedangkan efektivitas dan efisiensi dalam 

konsep tata kelola pemerintahan yang baik 

adalah proses implementasi kebijakan 

dilaksanakan dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang ada. Pengelolaan 

lingkungan hanya dapa berhasil menunjang 

pembangunan berkelanjutan, apabila 

administrasi pemerintahan dapat berfungsi 

secara efektif dan efisien. Salah satu sarana 

yuridis administratif untuk mencegah dan 

menanggulangi pencemaran lingkungan 

adalah melalui sistem perizinan. Sebagai 

suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi 

sebagai pengarah, perekayasa dan perancang 

pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk 

mencapai tujuan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (Dewi, 

Syahrin, Arifin, Tarigan, 2014). 

Metode Penelitian 
 

Penelitian Obyektivitas Proses Uji 

Kelayakan Lingkungan Dalam Pemberian 

Izin Lingkungan ini pada dasarnya adalah 

penelitian sosio legal. Menurut 

Wignjosoebroto (2008; 17) penelitian sosial 

legal adalah penelitian hukum yang bersifat 

interdisipliner yang mempergunakan konsep 

dan teori dari berbagai disiplin ilmu (hukum, 

politik, sosial, ekonomi, psikologi, dll). 

Dalam penelitian ini, tidak saja mengkaji 

implementasi prosedur penerbitan izin 
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lingkungan saja, namun juga mengkritisi 

kelemahan dari materi pengaturan 

penerbitan izin lingkungan tersebut. Untuk 

mengetahui apakah terjadi kelemahan dalam 

aspek pengaturan penerbitan izin lingkungan 

tersebut, penulis melakukan pengumpulan 

data secara primer dan sekunder.  

Pengumpulan data primer dilakuan melalui 

wawancara secara mendalam (in depth 

interview) kepada beberapa kelompok 

responden, yaitu responden yang berasal 

dari konsultan penyedia jasa studi AMDAL 

dan staf Organisasi Perangkat Daerah yang 

menerbitkan izin lingkungan hidup. 

Pengambilan sampel responden dilakukan 

melalui purposive sampling  dengan 

mewacarai 4 orang rensponden kunci (key 

person) yang terdiri dari 2 orang konsultan 

penyedia jasa studi AMDAL dan 2 orang 

staf Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan 

data sekunder diambil dari bahan hukum 

primer yang berasal dari beberapa peraturan 

perundang-undangan. Bahan hukum 

sekunder diperoleh dari beberapa hasil studi 

dan karya tulis ilmiah pakar serta bahan 

hukum tersier seperti berita, artikel, dll. 

Selanjutnya data dianalisa dengan 

menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif.  

 

Hasil dan Pembahasan  

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Implementasi Instrumen Pencegahan 

Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

 

Tujuan pelestarian lingkungan hidup adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. Tidak saja kehidupan manusia 

sebagai seorang individu, namun juga 

kehidupan manusia dalam kelompok yang 

kemudian dikenal dengan istilah 

masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok 

individu yang bermukim pada sebuah 

wilayah tertentu dalam waktu yang lama dan 

tetap. Untuk keberlangsungan hidupnya, 

masyarakat bergantung pada kualitas 

lingkungan hidup. Demikian pula 

kelestarian lingkungan hidup juga 

bergantung pada sikap dan perilaku 

masyarakat. Terjadi simbiosis yang begitu 

kuat antara kehidupan masyarakat dengan 

lingkungan hidup.  

Memperhatikan pada hubungan simbiosis 

yang sangat erat antara masyarakat dan 

lingkungan hidup dan untuk 

mengimplementasikan prinsip Good 

Governance, dalam peraturan perundang-

undangan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup mengamanatkan pelibatan 

peran serta aktif masyarakat. Pelibatan peran 

serta aktif masyarakat tersebut terlihat dalam 

pengaturan  penyelenggaraan instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan, khususnya terkait dengan 

penyusunan dokumen rencana perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (KLHS 

dan Rencana Tata Ruang) dan dokumen uji 

kelayakan lingkungan (Amdal dan 

UKL/UPL). Dokumen rencana perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup serta 

dokumen uji kelayakan lingkungan hidup ini 

adalah dokumen yang dijadikan dasar dalam 

pemberian izin lingkungan. Dokumen 

KLHS adalah Instrumen pertama yang 

dijadikan pintu masuk pencegahan 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup.  

Pada pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 

2009 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis adalah rangkaian analisis 

yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif 

untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana 

dan/atau program. Tata cara 

penyelenggaraan KLHS telah diatur dalam 

PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan KLHS. Telah diatur pada 

pasal 32 ayat (2) bahwa keterlibatan 

masyarakat dan pemangku kepentingan 
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adalah pada: (a) pemberian pendapat, saran 

dan usul; (b) pendampingan tenaga ahli; (c) 

bantuan teknis dan (d) penyampaian 

informasi dan/atau pelaporan. Yang 

dimaksudkan dengan pendampingan tenaga 

ahli berdasar pada penjelasan PP No. 46 

Tahun 2016 adalah jika masyarakat 

membutuhkan pendampingan dalam 

menyampaikan pendapatnya.  

Dalam PermenPU No. 16/Prt/M/2009 

tentang Pedoman Penyusunan RTRW 

Kabupaten dinarasikan bahwa pelibatan 

masyarakat dapat dilakukan melalui tahap 

persiapan, tahap pengumpulan data dan 

informasi, tahap perumusan RTRW dan 

tahap pembahasan Ranperda. Pada tahap 

persiapan, pelibatan masyarakat bersifat 

pasif dalam bentuk memberikan informasi 

melalui media massa, brosur, poster, dll. 

Pada tahap pengumpulan data dan 

informasi, keterlibatan masyarakat bersifat 

aktif dalam memberikan informasi melalui 

forum diskusi, kuesioner, dll. Pada tahap 

perumusan konsep RTRW, pelibatan 

masyarakat dalam bentuk konsultasi publik 

rencana tata ruang. Sedangkan pada tahap 

pembahasan Ranperda, pelibatan 

masyarakat dalam bentuk pemberian usulan, 

keberatan dan sanggahan atas rencana tata 

ruang. Untuk pelibatan masyarakat dalam 

proses AMDAL dan izin lingkungan telah 

diatur dalam PermenLH No. 17 Tahun 2012 

tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat 

Dalam Proses AMDAL dan Izin 

Lingkungan. Dijelaskan pada lampiran 

PermenLH No. 17 Tahun 2012 bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam proses 

AMDAL terjadi saat dilakukannya 

sosialisasi rencana usaha dan konsultasi 

publik serta saat dilakukannya sidang komisi 

penilai AMDAL. 

Memperhatikan pada pengaturan tentang 

pelibatan masyarakat baik pada saat 

penyusunan dokumen KLHS, dokumen 

RTRW dan dokumen AMDAL, UKL/UPL 

dan merujuk pada derajat partisipasi yang 

dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein 

(1969) menunjukkan adanya rekayasa 

keterlibatan masyarakat dalam proses 

penyusunan dokumen tersebut. Masyarakat 

dilibatkan dalam proses penyusunan 

dokumen hanya sebatas memberikan 

informasi yang bersifat searah (seperti: 

media informasi cetak/elektronik, kuesioner 

survai aspirasi/sikap, surat pembaca, 

website, dll) maupun yang bersifat dialogis 

(seperti: konsultasi publik dan focus group 

discussion). Dalam hal masyarakat 

dilibatkan dalam komisi penilai AMDAL 

atau pembahasan Ranperda Rencana Tata 

Ruang, biasanya pemerintah melakukan 

rekayasa dengan melibatkan kelompok-

kelompok masyarakat yang tidak dianggap 

beresiko dalam mempengaruhi dan/atau 

mengubah perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang akan direncanakan. 

Dengan demikian, masyarakat hanya 

dijadikan alat legitimasi atas rencana 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang telah diskenariokan. Para 

pembuat kebijakan belum cukup memiliki 

komitmen untuk merencanakan upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

sesuai dengan konteks kondisi potensi dan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat.  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

adalah sebuah dokumen yang dijadikan 

rujukan dalam pembuatan hukum berupa 

peraturan daerah (perda) tata ruang yang 

berisi tentang rencana peruntukan kawasan 

beserta dengan zonasi kewilayahannya. 

Dengan signifikansi kedudukan dokumen 

KLHS dan rencana tata ruang, maka banyak 

pihak berkepentingan (baik kepentingan 

politik maupun ekonomi) yang berusaha 

untuk mempengaruhi perencanaan dan 

pengesahannya menjadi sebuah produk 

hukum. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Mahfud (2017) bahwa produk hukum tidak 

selalu dapat dilihat sebagai penjamin 

kepastian hukum, penegak hak-hak 
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masyarakat atau penjamin keadilan. Banyak 

sekali produk hukum yang diwarnai oleh 

kepentingan-kepentingan politik dan 

ekonomi para pemegang kekuasaan.  

Dimungkinkannya rekayasa-rekayasa 

pelibatan masyarakat dapat terjadi karena 

dalam pengaturannya tidak dijelaskan secara 

eksplisit kelompok masyarakat mana yang 

wajib dilibatkan dalam proses pembahasan 

dan/atau penilaian dokumen. Hanya 

disebutkan dalam pedoman tata cara 

penyelenggaraan penyusunan dokumen 

KLHS, Tata Ruang, AMDAL dan 

UKL/UPL, masyarakat yang dilibatkan 

adalah masyarakat yang terkena dampak. 

Dengan penyebutan masyarakat terkena 

dampak dalam pengaturannya, akan 

memberikan ruang tafsir yang berbeda-beda 

dan sangat luas. Dapat ditafsirkan sebagai 

masyarakat yang mendapatkan dampak 

negatif. Dapat juga ditafsirkan sebagai 

masyarakat yang mendapatkan dampak 

positif (biasanya adalah kelompok 

masyarakat yang memiliki kepentingan 

peningkatan ekonomi dengan adanya 

rencana tersebut) ataupun kedua kelompok 

itu secara bersama-sama (baik kelompok 

yang mendapatkan dampak positif dan 

dampak negatif).  

 

Independensi dan Obyektifitas Proses 

Penyusunan Dokumen Amdal dan 

UKL/UPL Sebagai Dasar Penerbitan Izin 

Lingkungan  

 

Seluruh prosedur dan mekanisme penerbitan 

izin lingkungan telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan. Telah dinarasikan pada pasal 2 

ayat (1) bahwa setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau 

UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. 

Sedangkan pada ayat (2) dinarasikan bahwa 

izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan 

yang meliputi: penyusunan AMDAL dan 

UKL/UPL; penilaian AMDAL dan 

pemeriksaan UKL/UPL serta permohonan 

dan penerbitan izin lingkungan.  

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

atau yang lebih dikenal dengn istilah 

AMDAL berdasar pada pengertian yang 

termuat dalam Pasal 1 angka (2) adalah 

kajian mengenai dampak penting suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Sama dengan pengertian AMDAL, pada 

angka (3) diuraikan tentang pengertian 

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkngan (UKL/UPL). Dalam 

ketentuan umum tersebut yang dimaksud 

dengan UKL/UPL adalah pengelolaan dan 

pemantauan terhadap usaha dan/atau 

kegiatan yang tidak berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Membaca pada pasal 1 Ketentuan Umum 

tersebut jelas dipahami AMDAL dan 

UKL/UPL dijadikan dasar pengambilan 

keputusan apakah penyelenggaraan sebuah 

usaha dan/atau kegiatan boleh dilanjutkan 

(walau dengan syarat pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup) atau tidak 

boleh dilanjutkan.  

Memperhatikan pada signifikansi AMDAL 

dan UKL/UPL bagi perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan, maka setiap usaha 

dan/atau kegiatan yang diprakirakan 

berdampak penting terhadap lingkungan 

hidup wajib memiliki AMDAL. Hal ini 

seperti yang dinarasikan pada pasal 3 ayat 

(1) PP No. 27 Tahun 2012. Sedangkan pada 

ayat (2) dinarasikan bahwa setiap usaha 

dan/atau kegiatan yang tidak termasuk 

dalam kriteria wajib AMDAL tetap 

diberikan kewajiban memiliki UKL/UPL. 

Dalam penyusunan dokumen AMDAL, 
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pemilik proyek atau pemrakarsa usaha 

dan/atau kegiatan dapat menyusun dokumen 

itu sendiri atau meminta bantuan kepada 

pihak lain. Pada pasal 10 ayat (2) yang 

dimaksud dengan pihak lain tersebut bisa 

perorangan atau lembaga penyedia 

penyusunan dokumen amdal (konsultan 

AMDAL). Perlu diperhatikan disini bahwa 

penyusun AMDAL harus memiliki 

sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL 

yang diperoleh melalui uji kompetensi.  

Terdapat kejanggalan pengaturan kewajiban 

pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk 

menyusun dokumen AMDAL dan 

UKL/UPL. Kejanggalan tersebut terkait 

dengan independensi pihak dan obyektivitas 

hasil kajian lingkungan hidup sebagai dasar 

penerbitan izin lingkungan. Pemrakarsa 

adalah pihak yang akan menginvestasikan 

dananya untuk usaha dan/atau kegiatan yang 

diprakirakan menimbulkan dampak penting 

terhadap lingkungan hidup. Investasi yang 

dilakukan oleh pemrakarsa biasanya 

bertujuan untuk keuntungan pemrakarsa itu 

sendiri atau untuk menjalankan sebuah 

program yang menjadi tujuan bisnis 

pemrakarsa. Dengan kata lain investasi yang 

dilakukan oleh pemrakarsa tentunya akan 

berkait erat dengan kepentingan-

kepentingan pemrakarsa sebagai pihak 

investor. Kepentingan itu dapat berupa 

kepentingan ekonomi ataupun kepentingan 

politik (jika pemrakarsa adalah BUMN/D 

atau instansi pemerintah). Adanya 

kepentingan yang dimilikinya, tentunya 

pemrakarsa berusaha agar rencana 

investasinya dapat berjalan sesuai rencana. 

Oleh karena itu, sangat mengherankan jika 

pemrakarsa diberikan hak untuk melakukan 

kajian kelayakan lingkungan hidup terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang akan 

dilakukannya.  

Pertanyaan seputar independensi pihak dan 

obyektivitas hasil kajian kelayakan 

lingkungan hidup juga terjadi saat 

pemrakarsa meminta bantuan pihak lain 

(perorangan atau penyedia jasa penyusunan 

dokumen AMDAL). Untuk menyusun 

dokumen AMDAL atau UKL/UPL, 

pemrakarsa biasanya meminta bantuan 

perorangan atau lembaga penyedia jasa 

penyusun dokumen. Permintaan bantuan 

penyusunan dokumen tentunya 

berkonsekuensi dengan biaya jasa 

penyusunan dokumen. Perorangan atau 

lembaga penyedia jasa penyusun dokumen 

AMDAL ini selanjutnya akan berkontrak 

dengan pihak pemrakarsa dengan nilai dan 

jangka waktu kontrak yang disepakati. 

Dengan kondisi ini, maka kedudukan 

pemrakarsa akan lebih kuat dibanding 

dengan kedudukan perorangan atau lembaga 

penyedia jasa, karena mereka adalah pihak 

yang dibayar. Ada kebergantungan 

(dependensi) dari aspek ekonomi dari pihak 

perorangan atau lembaga penyedia jasa 

kepada pemrakarsa. Lemahnya kedudukan 

dan adanya kebergantungan secara ekonomi 

pihak perorangan atau lembaga penyedia 

jasa terhadap pemrakarsa menjadikan hasil 

kajian lingkungan hidup rawan terjadi 

rekayasa demi kepentingan pemrakarsa.  

Pertanyaan terkait dengan independensi 

pihak dan obyektivitas hasil kajian juga 

berlanjut pada penyusunan UKL/UPL. 

Dengan diberikannya hak pemrakarsa untuk 

menyusun sendiri atau melibatkan pihak 

kedua (perorangan atau lembaga penyedia 

jasa) dalam penyusunan UKL/UPL juga 

dinilai akan mempengaruhi tingkat 

independensi dan obyektivitas. Upaya kelola 

lingkungan dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup akan diupayakan untuk 

menyesuaikan dengan kemampuan pihak 

pemrakarsa. Bagaimanapun juga pemrakarsa 

sebagai pihak yang menginvestasikan 

dananya tidak menginginkan upaya kelola 

dan pemantauan lingkungan akan 

berdampak pada tingkat profitabilitas 

kegiatan usaha pemrakarsa. 
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Untuk menjaga independensi dan 

obyektivitas hasil, kajian kelayakan 

lingkungan hidup atau upaya kelola dan 

pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) 

dapat dilakukan oleh pihak yang tidak 

berkontrak secara langsung dengan 

pemrakarsa. Kajian kelayakan lingkungan 

dilakukan oleh sebuah tim independen yang 

dibentuk oleh dan bertanggungjawab secara 

langsung kepada Dinas/instansi yang 

diberikan wewenang untuk menerbitkan izin 

lingkungan. Biaya survai untuk analisa 

kajian kelayakan lingkungan dan honor 

tenaga ahli diambil dari biaya retribusi 

penerbitan izin lingkungan. Hasil kajian oleh 

tim independen inilah yang nantinya akan 

dijadikan dasar penerbitan izin lingkungan. 

Kondisi ini juga terjadi saat dilakukannya 

audit lingkungan. Audit lingkungan juga 

dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas 

yang diberikan kewenangan dalam 

melakukan pemantauan lingkungan dan 

tidak berkontrak secara langsung dengan 

pemrakarsa.  

Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian, diketahui banyak celah 

dalam pengaturan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik pada 

tingkat perundang-undangannya hingga 

peraturan pelaksananya. Munculnya celah 

pengaturan ini akan menimbulkan rekayasa 

terhadap hasil kajian kelayakan lingkungan 

hidup, yang pada akhirnya akan rawan 

menimbulkan sengketa hukum di bidang 

lingkungan hidup.  

Terjadinya celah pengaturan yang 

menyebabkan terjadinya rekayasa hasil 

kajian lingkungan hidup terjadi pada tahap 

penyusunan dokumen kebijakan 

perencanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan seperti Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata 

Ruang, namun juga saat dilaksanakannya 

kajian kelayakan lingkungan hidup seperti 

studi Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (AMDAL) maupun 

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).  

Diperlukan adanya pembaharuan 

hukum (legal reform) baik di tingkat 

perundang-undangan maupun peraturan 

pelaksana yang mengatur kajian lingkungan 

hidup. Pembaharuan hukum lebih ditujukan 

untuk memperjelas mekanisme pelibatan 

masyarakat, penentuan kelompok 

masyarakat serta mekanisme rekruitmen 

tenaga konsultan perorangan atau lembaga 

penyedia jasa penyusunan dokumen 

AMDAL dan UKL/UPL. 
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